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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 9/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. április 26-án (szerda)  

a Bálint Ágnes Kulturális Központ 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 képviselők, Szlahó Csaba 

polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, 

Gyurákiné Sárdi Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános 

Iskola igazgatója, dr. Borbélyné dr. Muity Klára Vecsési Járási Hivatal osztályvezető, Pável 

Béla, Kecskeméti Róbert szakértők 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a járási hivatal osztályvezetőjét, a 

hivatali kollégákat.  

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

Képviselő-testület határozatképes. Tábori Ferenc alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud 

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

 

Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

Javaslat műfüves pálya létesítéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

elfogadását. 

 

 

74/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

Javaslat műfüves pálya létesítéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: a végleges napirendi pontok kiosztásra kerültek. Kérdezem, hogy 

a napirendi pontokkal kapcsolatosan kinek van kérdése, javaslata? 
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Tóth Judit képviselő: levételre javaslom a 21. és a 22. napirendi pontokat, mivel úgy vélem 

egyik sem a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „Javaslat az európai bérunót célzó polgári 

kezdeményezés támogatására” című napirendi pont levételének elfogadását. 

 

 

75/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Judit képviselő javaslatát – 

mely szerint a „Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés 

támogatására” című napirendi pont levételre kerüljön – nem támogatja. 

 

 

(2 igen szavazat, 7 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „Javaslat közkegyelmi törvény 

megalkotásának kezdeményezésére” című napirendi pont levételének elfogadását. 

 

 

76/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Judit képviselő javaslatát – 

mely szerint a „Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére” című 

napirendi pont levételre kerüljön – nem támogatja. 

 

 

(2 igen szavazat, 7 nem szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

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: 

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

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 



3 

 

 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel összefüggő településrendezési 

tervek módosításának elfogadására (Településszerkezeti Terv módosítása, Vecsés Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, Budapest 

Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szóló 26/2005. (I. 18.) rendelet 

módosítása) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 
10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Veszprémi Klára, Szilágyi István pályázók 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

intézményvezetői pályázatának véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Gyurákiné Sárdi Krisztina Anna pályázó 

 
12. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Sportkoncepciója felülvizsgálatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat névtelen utak, közterületek elnevezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 
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14. napirendi pont: 

Javaslat a Gyáli-patak mentén futópálya kialakítását célzó pályázat benyújtására az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívás keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat jégcsarnok építéséhez szükséges önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pollák Ottó elnök 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos 

támogatására, a IV. Vecsési „Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” 

rendezvény költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására 

Előterjesztő: Szabó Attila képviselő 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 

Előterjesztő: Szabó Attila képviselő 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2016. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos  

 

25. napirendi pont: 

Javaslat műfüves pálya létesítéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 

Kérdés 

27. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

28. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen: 

29. napirendi pont: 

Javaslat helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) és a 

11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

30. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Dózsa György út 2. és 4. sz., 5130 és 5131. hrsz-ú ingatlanok 

önkormányzat által történő megvásárlásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

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

 

 

77/2017. (IV.26.) 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (….) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 
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Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel összefüggő településrendezési 

tervek módosításának elfogadására (Településszerkezeti Terv módosítása, Vecsés Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, Budapest 

Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szól 2/2005. (I. 18.) rendelet 

módosítása) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 
Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

intézményvezetői pályázatának véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Sportkoncepciója felülvizsgálatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 
Javaslat névtelen utak, közterületek elnevezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Gyáli-patak mentén futópálya kialakítását célzó pályázat benyújtására az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívás keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 
Javaslat jégcsarnok építéséhez szükséges önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

17. napirendi pont: 
Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

18. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

19. napirendi pont: 
Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos 

támogatására, a IV. Vecsési „Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” 

rendezvény költségeire 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására 

Előterjesztő: Szabó Attila képviselő 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 

Előterjesztő: Szabó Attila képviselő 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2016. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat műfüves pálya létesítéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

26. napirendi pont: 

Kérdés 

 

27. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

28. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 
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29. napirendi pont: 

Javaslat helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására a 12/2011. (III.25.) és a 

11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

30. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Dózsa György út 2. és 4. sz., 5130 és 5131. hrsz-ú ingatlanok 

önkormányzat által történő megvásárlásával kapcsolatos képviselő-testületi döntés 

meghozatalára 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: áprilisban véget ér a Norvég Alap által támogatott pályázat, 

melyben Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat vezető partnersége mellett Vecsés Város 

Önkormányzata, a Budapest Airport Zrt., a Budapest Főváros XVIII. kerületi 

Kormányhivatala, a Zsigmond Király Egyetem, és a Felnőttképzők Szövetsége, valamint a 

norvégiai Lillehammeri Egyetem működött együtt. 2017. március 28. és április 01. között 

lehetőség nyílott egy újabb Norvégiai tanulmányút keretében tovább ismerkedni a 

Lillehammeri Egyetem élethosszig tartó tanulás központjával, az ott oktató munkatársak 

módszereivel, valamint az oslói repülőtér melletti település, Ullensakker gazdaságfejlesztési 

terveivel. A projekt során Vecsés Város Önkormányzata elnökletével működött a 

Munkaerőpiaci Bizottság. Továbbá nagy sikerrel levezényeltünk egy 3 alkalomból álló 

stresszkezelő, erőszakmentes kommunikációs tréninget is. Csütörtökön kerül megrendezésre a 

projekt záró konferenciája Budapesten, ahol a felek aláírnak egy projekt lezárását követő 

együttműködési megállapodást, amely elsődleges célja a projekt során kialakított kapcsolatok 

fenntartása, valamint a képzések által elnyert oktatási tapasztalat tovább alkalmazása, 

valamint a projekt keretében kialakított Képzéskoordinációs Központ hasznos tovább 

működtetése.  

A KEHOP-5.2.9 kódszámú épületenergetikai projekt keretében az Andrássy Általános 

Iskolában a munkaterület átadásra 2017. április 11-én került sor. Kijelölésre kerültek a 

felvonulási és anyagtárolási helyek, úgy hogy nem zavarják az iskolai működést. Több munka 

lesz, mint amire számítottunk eleinte. A kivitelező REOGROUP Kft. a tornateremnél azonnal 

megkezdte a külső hőszigetelést, valamit a padlásfödémek hőszigetelését. A beruházó 

önkormányzattal, igazgatóval és a műszaki ellenőrrel egyeztetetten folyik a munka. A külső 

homlokzat alapszíne is kiválasztásra került, valamint a diákok nagyszámú rajzpályázatai 

alapján megvan az elképzelés a belső felületek színezésére is. Gondot okoz a napelemek 

elhelyezése, kevés a benapozott tetőfelület, valószínűleg a régi épületszárny palatetős 

szerkezetét is igénybe kell venni, viszont így az ácsszerkezetet is át kell építeni.  

Beruházások között sor került 3 db nagyméretű fekvőrendőr építésére a Budai Nagy Antal 

utcában, 2 db kis méretű fekvőrendőr építésére a régi Ecseri úton a temető bejáratánál, 

valamint 1-1 db kis méretű fekvőrendőr visszaépítésére a Sándor utcában ill. a Fő út 

szervizútján az óvoda elé. Megkezdtük az útépítést a Széchenyi u.- Wass Albert u. összekötő 

utcában, a HONETT mellett, a Szabadkai utcával szemben. Megkezdtük a Széchenyi úton a 

Görgey utcánál a gyalogátkelő útépítés kivitelezési munkáit. Folyamatos egyeztetéseket 
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tartunk az Alapellátási Központ tervezésével kapcsolatban. Igazgató-főorvos úr a Képviselő-

testületnek is be fogja majd mutatni az ülésen a terveket.  

Egyebek között szeretném elmondani, hogy jegyző asszonnyal április 6-án részt vettünk a 

DPMV Zrt. közgyűlésén Kistarcsán. Újraválasztottuk az igazgatóságot, személyi cserék nem 

történtek. Elfogadtuk a tavalyi gazdálkodási beszámolót. 

Április 12-én megbeszélés volt a Külső-pesti Tankerületi Központ vezetőjével, Bak Ferenccel 

arról, hogy a SOFI-ba járó gyermekek buszoztatását továbbra is az Önkormányzat vállalja. 

Április 13-án Klaszter megbeszélésen vettem részt a Külgazdasági és 

Külügyminisztériumban.  

Április 19-én a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. helyszíni ellenőrzést tartott az 

önkormányzat által pályázaton nyert eszközökkel kapcsolatban, ahol mindent rendben 

találtak. 

Április 20-án a Halmy téri iskola bővítésére vonatkozó kivitelezési szerződés aláírására került 

sor a Nemzeti Sportközpontok hivatalos helyiségében. A munkaterület átadása is megtörtént 

április 24-én. 

Szerenka Tibor a Pest Megyei Önkormányzat alelnöke nálam járt és Alattyányi Istvánnal, 

Gazdasági Bizottság elnökével együtt a pest megyei beruházásokról egyeztettünk.  

A KEHOP pályázat projektmenedzseri feladatait a ProRégió látja el, akik be fogják vonni 

ebbe a Városközpont Kft-ét is.  

Két héttel ezelőtt a lakótelepen egyeztettünk a közös képviselőkkel, különösen a zöldfelületek 

kezelésével, illetve a favágásokkal kapcsolatosan. A jövőbeni fakivágások a közös költség 

terhére fognak történni.  

Az Andrássy iskola színezésével kapcsolatos pályázatokat Igazgató úr behozta. Nagyon jó 

ötleteket kaptunk.  

Több alkalommal egyeztettünk már egy ír befektetői csoporttal, akik a Ferihegyi tábla nagy 

részét birtokolják, ez a PRANCAD nevű cég.  

Kérdezem, hogy kinek van hozzászólása a beszámolóhoz. 

 

Oláh László képviselő: megtartottuk hagyományos húsvéti motoros felvonulásunkat. 

Köszönöm a rendőrség és a polgárőrség segítségét.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

78/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 

beszámoló elfogadását. 
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79/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2014. (XI. 21.) 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 rendelettervezet elfogadását. 

 

 

5/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 5/2017. (IV.2.) 

önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 12/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. (VI. 27.) 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. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen kérdés volt, a 

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője most behozta, a város ingatlanvagyona 700 millió 

forinttal nőtt az elmúlt évben.  

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelettervezet elfogadását. 

 

 

6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2013. 

(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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 a rendelettervezetet a 9. § (3) bekezdésében a 2. változattal javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és a rendelettervezetet a 9. § (3) bekezdésében a 2. változattal javasolja 

elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

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

rendelettervezetet a 9. § (3) bekezdésében a 2. változattal javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 

 

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

 

 

80/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján Vecsés 

Város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályzatát 2017. április 30. napjával hatályon kívül helyezi. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban 

foglalt szabályzat hatályon kívül helyezéséről. 

 

Határidő azonnal,  

a hatályon kívül helyezésre: 2017. április 30. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelettervezet elfogadását a 9. § (3) 

bekezdésében a 2. változattal. 

 

 

7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletét. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

Javaslat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel összefüggő településrendezési 

tervek módosításának elfogadására (Településszerkezeti Terv módosítása, Vecsés Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, Budapest 

Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási Tervéről szóló 26/2005. (I. 18.) rendelet 

módosítása) 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

 

81/2017. (IV.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Trk.) településrendezési tartalmi követelményei alkalmazásával Vecsés Város 

Településszerkezeti terve módosításáról - az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 94/2016.(IV.26.) határozatával 

elfogadott Vecsés Város Településszerkezeti Tervének 2. mellékletét képező Védelmi-

korlátozási tervlapot (M=1:10.000) a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 

2. Az új Védelmi-korlátozási tervlap 2017. 04.27. napján lép hatályba. 

 

3. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási terveket, 

a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a Településszerkezeti 

terv módosított Védelmi-korlátozási tervlapjával összhangban kell végezni. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a képviselő-testületi döntést követő 15 napon 

belül Vecsés város Településszerkezeti terve módosításáról a lakosságot tájékoztassa és 

küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes 

államigazgatási szervnek a Trk. 43.§ (2) bekezdése szerint. 

 

Határidő azonnal,  

tájékoztatásra: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

 

8/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 8/2017. (IV.26.) 

önkormányzati rendeletét Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. 

(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 

Szabályozási Tervéről szóló rendelet módosításának elfogadását. 

 

 

9/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 9/2017. (IV.26.) 

önkormányzati rendeletét Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Szabályozási 

Tervéről szóló 2/2005. (I. 18.) rendelet módosításáról. 

 



14 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: visszavonták az eddigi szolgáltatók minősítését, már csak 

társulások végezhetik ezt a tevékenységet, illetve fél év átmeneti időt kaptunk ennek 

rendezésére, a Városgondnok Kft. alvállalkozóként fogja a továbbiakban ezt a munkát 

elvégezni. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

82/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

jóváhagyja az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás határozat mellékletét képező, módosított egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodását és felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 

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

értesítse a Társulás Elnökét. 

 

Határidő azonnal,  

az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek 

elfogadására 

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

 

83/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 

mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai 

alapelveket és az etikai eljárás szabályait tartalmazó Etikai Kódexet. 

 

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

értesítse az Állami Számvevőszék Elnökét. 

 

Határidő azonnal,  

az értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

84/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja 

a Vecsési Polgármesteri Hivatal határozat mellékletét képező Szervezeti és 

Működési Szabályzatát 2017. május 1-jei hatállyal, és ezzel egyidejűleg visszavonja 

a 186/2014. (XI.18.) határozatát. 

 

2. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat Önkormányzat 

nevében történő aláírására. 

 

Határidő azonnal,  

záradékolásra: a döntést követő 8 napon belül 
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Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak 

véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívottak: Veszprémi Klára, Szilágyi István pályázók 

 

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, a 

két pályázó közül Veszprémi Klára pályázatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: nem a testület dönt, csak véleményez. Szavazásra teszem fel az 

Oktatási Bizottság javaslatának elfogadását. 

 

 

85/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdés e) és a (4) bekezdés h) pontja alapján 

véleményezte Veszprémi Klárának és Szilágyi Istvánnak a Vecsési Andrássy Gyula 

Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatát, és Veszprémi 

Klára pályázatát elfogadásra javasolja a fenntartónak. 

 

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

gondoskodjon a pályázó és az intézmény fenntartójának értesítéséről. 

 

Határidő azonnal,  

a Pályázó és a Monori Tankerületi Központ Dabasi Kirendeltségének 

értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola 

intézményvezetői pályázatának véleményezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Gyurákiné Sárdi Krisztina Anna pályázó 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 
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dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

 

 

86/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdés e) és a (4) bekezdés h) pontja, továbbá a 

Vecsés Város Önkormányzata és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

között megkötött Működtetési jog átadásáról szóló megállapodás IV/2. pontja 

alapján véleményezte Gyurákiné Sárdi Krisztina Annának a Grassalkovich Antal 

Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 

benyújtott pályázatát, melyet elfogadásra javasol a fenntartónak. 

 

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

gondoskodjon a pályázó és az intézmény fenntartójának értesítéséről. 

 

Határidő azonnal,  

a Pályázó és Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 

értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Sportkoncepciója felülvizsgálatának jóváhagyására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. A koncepció elfogadása a futópálya pályázat 

benyújtásához volt szükséges.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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87/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

mellékletét képező Vecsés Város Sportkoncepcióját a 2017-2020. évekre vonatkozóan 

- az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - 

jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a koncepció 

függelékeinek folyamatos aktualizálásáról. 

 

Határidő azonnal,  

a függelékek aktualizálása: folyamatos 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat névtelen utak, közterületek elnevezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Berényi Mária főépítész 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. A főépítész asszonnyal 

leegyeztetett határozati javaslatok kiosztásra kerültek. Felkérem az érintett bizottságok 

elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést. A 6162/6 hrsz-ú út elnevezésére a Horthy István utca nevet javasolja, a 

0152/67-6162/6 hrsz-ú út elnevezésére a Széchenyi közig a Vághy Kálmán utca nevet 

javasolja. A 6157/2 hrsz. alatti útnak és folytatásának az Előd utcáig a báró Sina Simon utca 

nevet javasolja. A 2325 hrsz. alatti közterületnek a „Megmaradás park” nevet javasolja. A 

4190/1 hrsz. alatti útnak a Szabadkai utca nevet javasolja. A 0190 hrsz. alatti útnak a 

Szőlőskert utca nevet javasolja. 

 

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

a Gazdasági Bizottság elnöke által felsorolt nevek mellett még kettő utcanevet javasolt, a  

Mayerffy és a Balla Péter elnevezést. A két utóbbi név a régi településrészhez kötődik. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: főépítész asszonnyal egyeztettünk az ülés előtt, ezért kellett a 

határozati javaslatokat módosítani. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 1. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

88/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

0152/67-6162/6 hrsz. alatti útnak a Széchenyi közig a Vághy Kálmán utca nevet 

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

6162/6 hrsz. alatti út fennmaradó részének Horthy István utca nevet adja. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(8 igen szavazat, 2 tartózkodás) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 2. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

89/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 6157/2 

hrsz. alatti útnak és folytatásának az Előd utcáig a báró Sina Simon utca nevet adja. 

 

Határidő azonnal 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 3. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

90/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 2325 

hrsz. alatti közterületnek a „Megmaradás park” nevet adja. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a 4. határozati javaslat elfogadását. 
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91/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 4190/1 

hrsz. alatti útnak - mint a Szabadkai utca folytatásának - szintén a Szabadkai utca nevet 

adja. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az 5. határozati javaslat elfogadását. 

 

 

92/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 0190 

hrsz. alatti útnak a Szőlőskert utca nevet adja. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat a Gyáli-patak mentén futópálya kialakítását célzó pályázat benyújtására az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívás keretében 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

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, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

világítás kiépítése tekintetében a költségeket akkor biztosítjuk, ha nyertünk a pályázaton. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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93/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázati felhívásán és támogatja a Gyáli-patak mentén (6062, 

6074/11, 6074/12, 6074/13, 6061 hrsz.) kialakítandó 800 méter hosszú, futópálya 

kialakítását.  

 

2. A pályázat becsült összköltsége bruttó 31 000 000 Ft. A Képviselő-testület úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat az 50 %-os önrészt (15 500 000 Ft) az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklet 

1.2.2.1.1. során biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 

határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 

 

Határidő azonnal; 

a pályázat benyújtására: 2017. május 2. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, 6115 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

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. 

 

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. 

 

 

94/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, 6115 helyrajzi számon nyilvántartott, 10.395 m² 

nagyságú, kivett építési terület megnevezésű ingatlant pályázat útján értékesíti a 

határozat mellékletét képező pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően. 

 

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó hirdetmény 
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az Önkormányzat weblapján történő közzétételéről, illetve a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való meghirdetéséről. 

 

3. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága az 

ajánlatok felbontásától számított legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tett 

pályázóra. 

 

Határidő azonnal; 

a hirdetmény közzétételére: a döntést követő 5 napon belül; 

a javaslattételre: az ajánlatok felbontását követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Javaslat jégcsarnok építéséhez szükséges önkormányzati hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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 az „A” változatot. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén az „A” változatot. 

Rendkívül előkészületlennek tartom az előterjesztést. Egyik legértékesebb területünkről van 

szó, nagyon tartok attól, hogy ha az üzemeltetésben bármilyen probléma adódna, akkor mi 

nyúlunk a zsebünkbe. Felelősségteljesen nem lehet dönteni, úgy hogy az anyag nincs 

rendesen előkészítve. Ha jövő évben a TAO-s pályázatok lezárásáig kidolgozzák rendesen, 

részletesen, akkor talán mondhatunk igent, de így nem. 

 

Szabó Attila képviselő: maximálisan egyetértek Alattyányi István képviselő úr véleményével. 

A jég nagyon szezonális dolog, az épületet hiába át lehet alakítani, azért mégsem olyan, mint 

egy sportcsarnok.  

 

Oláh László képviselő: az a baj, hogy úgy akarnak beruházni, hogy ők egy forintot sem 

tesznek bele, egy beváltható TAO-val számolnak. Úgy látom, hogy az egyesületnek nincs 

kapcsolata a jéghoki sporton belül nagy egyesületekkel, hogy utánpótlást képeznének. 

Igazából hobbi kategória lenne.  

 

Szlahó Csaba polgármester: két hete kerestek meg minket ezzel a kéréssel. Azt mondták, hogy 

át lehet alakítani a csarnokot, bár ez sincs kidolgozva az anyagban, hogyan. Az egyesület a 

tulajdonos, ha becsődölnek az államra száll, ez kicsit félelem bennem is. Ha most elvi 

hozzájárulást adnánk, nem történne nagy dolog, hiszen ezt bármikor vissza lehet vonni. Azért 

sürgős nekik, mert a TAO pályázatokat 30-ig le kell adni.  

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: ha a pályázatot beadják, azért valamilyen szinten elkötelezzük 

magunkat, bár ők is azt mondták, hogy bármikor el lehet tőle állni. Vagyongazdálkodási 
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Osztály vezetője ügyvéddel egyeztetve azt mondta, hogy egy nagyon komoly szerződést 

kellene kötni arról, hogy az ingatlanvagyont hogyan bocsátjuk a cég rendelkezésére.  

 

Szlahó Csaba polgármester: előkészítetlen az anyag tény és való, de személy szerint nem 

félnék ennyire tőle. Vannak folyamatban lévő beruházásaink, jégcsarnokot jövőre is tudunk 

építeni. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatának elfogadását. 

 

 

95/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt nem járul hozzá, 

hogy a Justitia Sport Club részére Jégcsarnok építése céljából térítésmentesen ~ 1 

hektár területet biztosítson a 2220 Vecsés, 367/14 helyrajzi számon nyilvántartott 

kivett beépítetlen terület művelési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlanból. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntésről 

értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 5 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, 3 tartózkodás) 

 

 

17. 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. 

 

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

„A” változatú határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja szintén az „A” változatot a Képviselő-testületnek. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A” változatot.  

 

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

elfogadásra javasolja az „A” változatot a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 
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96/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati 

rendelet 4.1. számú melléklet 1.1. sora terhére 10.450 e Ft összegben pótelőirányzatot 

biztosít az alábbiak szerint:  

 

- a Vecsési Egészségügyi Szolgálat fejlesztési és működési költségeire mindösszesen 

bruttó 8.000.000,- forint összegben, 

 

- a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola részére, jubileumi rendezvény 

lebonyolítása céljából 100.000,- forint összegben, 

 

- az Irgalmas Jézus Plébánia részére a Váci Egyházmegye Szent Gyermekség 

Műve IV. találkozóján a vendéglátás költségeire 150.000,- Ft összegben, 

 

- a Vecsés Közművelődéséért Alapítvány részére a 2017. szeptember 23-24. között 

megrendezésre kerülő Káposztafeszt kiadásaira 500.000,- Ft összegben, 

 

- a Lóti-futin helikopteres városnézés költségeire 700.000,- Ft összegben, 

 

- a Bálint Ágnes Kulturális Központ részére a Mesefesztivál lebonyolítására 

1.000.000,- Ft összegben. 

 

2. A Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola és a Vecsés Közművelődéséért 

Alapítvány tekintetében a támogatások 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 2017. évi 

költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészíttetéséről és a 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2017. II. 

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

18. napirendi pont: 

Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Pollák Ottó elnök 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót 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. 

 

 

97/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati 

rendeletének a 3.2. sz. melléklet 1.8.1. során lévő Általános Tartalékalap előirányzat 

terhére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a Dél-pesti ILCO Egyesület részére, az 

egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi 

megemlékezéshez, amely összeggel 2017. november 30-ig el kell számolnia. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 

előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő azonnal; 

értesítésre és a megállapodás aláírására: a döntést követő 10 napon 

belül; 

a költségvetési rendelet módosítására: 2017. szeptember havi ülés 

(2017. II. negyedévi módosítás) 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

19. napirendi pont: 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezet 

támogatására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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 a 

„B” változatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek szintén a „B” változatot. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását. 
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98/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

támogatja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

közhasznú szervezetet. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a 

kérelmezőt. 

 

Határidő azonnal; 

értesítésre: 2017. április 30. 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

20. napirendi pont: 

Javaslat a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos 

támogatására, a IV. Vecsési „Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” 

rendezvény 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 

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

 

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

 

 

99/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

alapján a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítványt 

utólagosan 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint összeggel támogatja, a IV. Vecsési 

„Kerek a káposzta, csipkés a levele… Népdalkörök Találkozója” rendezvény 

költségeire. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2017. 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; 
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a Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért 

Alapítvány elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

21. napirendi pont: 

Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására 

Előterjesztő: Szabó Attila képviselő 

 

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 

tartózkodással szavazott. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Tóth Judit képviselő: nem a tartalmát vizsgálva, hanem azért utasítom el, mert egyszerűen 

Vecsés Város Képviselő-testületének nincs ráhatása. Precedenst teremthet, hogy bármilyen 

politikai kérdést, ami nem a várost érinti, tárgyal a Képviselő-testület, persze be lehet hozni 

olyan politikai kérdést, ami közvetlen Vecsést érinti, vagy Vecsésnek van ráhatása, de ez nem 

olyan.  

 

Szabó Attila képviselő: érdekes, ha egy beadványt nem a tartalma alapján vizsgálunk meg. 

Arról szól, hogy véleményezzük ezt a polgári kezdeményezést, azért lett politikai, mert egy 

párt felkarolta.  

 

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

 

 

100/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, nem támogatja Szabó 

Attila képviselő által benyújtott, „Javaslat az európai béruniót célzó polgári 

kezdeményezés támogatására” című előterjesztést. 

 

Határidő azonnal 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(1 igen szavazat, 9 tartózkodás) 

 

 

22. napirendi pont: 

Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 

Előterjesztő: Szabó Attila képviselő 
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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 

tartózkodással szavazott. 

 

Szabó Attila képviselő: fel tudnám sorolni név szerint is, hogy kik azok a vecsési lakosok, 

akiket ez érinti, de természetesen nem tehetem meg. Ők mások hibái végett lettek 

megbélyegezve. Mindenféleképpen ide tartozik, Vecsésre is tartozik. 

 

Tóth Judit képviselő: az lehet, hogy vecsési emberekre tartozik, de a képviselő-testületnek ez 

sem kompetenciája, hogy állást foglaljon a témában. 

 

Oláh László képviselő: az a probléma a beadvánnyal, hogy általános közkegyelmet kér, mikor 

a 89-es rendszerváltás elvi síkja az volt, hogy politikai okok miatt ne lehessen senkit börtönbe 

zárni nézetei illetve hitvallásáért. Ez a beadvány arról szól, hogy bárki, aki a 2006-os 

megmozdulásban részt vett és bármit tett, az mentesüljön bármilyen felelősségre vonás alól. 

Én úgy gondolom, hogy én magyar emberként azt nem tudom elfogadni és felmenteni, aki a 

magyar állam tulajdonában és a magánemberek tulajdonában saját akaratából kárt okozott, 

rongált, az ne legyen felelősségre vonva. Mindenkinek, aki odament, joga volt a politikai 

nézeteit elmondani, annak véleményt adni, de hogy autókat gyújtogassanak, borogassanak, 

épületeket zúzzanak össze, a magyar állam tulajdonát, a tévé székházat feldúlni, s ott nemzeti 

értékeket semmisítsenek meg, ez egyértelmű felelősségre vonást von maga után. Akit ott azon 

az eseményen a politikai véleménye kinyilvánítása miatt vittek el a rendőrök, azokat igenis a 

89-es rendszerváltás elve alapján fel kell menteni.  

 

Szabó Attila képviselő: nem a borogató és gyújtogató személyekről van szó, hanem azokról, 

akik csak a résztvevők voltak. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 

elfogadását. 

 

 

101/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja 

Kerepes Város Önkormányzata által kezdeményezett, Szabó Attila képviselő által 

benyújtott felhívást, ezáltal és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján 

nem kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a társadalmi béke és a megrendült 

igazságérzet helyreállítása érdekében alkosson közkegyelmi törvényt azok 

vonatkozásában, akik a hatalom erőszakos gyakorlása vagy megtartása elleni politikai 

ellenállásként olyan cselekményeket követtek el, amelyek a törvény szerint 

joghátránnyal járnak. 

 

Határidő: azonnal;  

értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(2 igen szavazat, 2 nem szavazat, 6 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatának 

elfogadását. 

 

 

102/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

támogatja Kerepes Város Önkormányzata által kezdeményezett, Szabó Attila 

képviselő által benyújtott felhívást, így az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) 

pontja alapján nem kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a társadalmi béke és a 

megrendült igazságérzet helyreállítása érdekében alkosson közkegyelmi törvényt 

azok vonatkozásában, akik a hatalom erőszakos gyakorlása vagy megtartása elleni 

politikai ellenállásként olyan cselekményeket követtek el, amelyek a törvény szerint 

joghátránnyal járnak. 

 

Határidő azonnal; 

értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

 

(2 igen szavazat, 1 nem szavazat, 7 tartózkodás) 

 

 

23. napirendi pont: 

Javaslat a Környezetvédelmi Bizottság 2016. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Várszegi Csaba bizottsági elnök 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

Várszegi Csaba Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta 

az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm a hivatal 

munkáját, illetve az év folyamán az önkormányzati cégek segítségét. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

 

103/2017. (IV.26.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 

Környezetvédelmi Bizottságának 2016. évi beszámolóját elfogadja.  

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

24. napirendi pont: 

Javaslat a Williams Televízió – Vecsési Magazin 2016. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

Meghívott: Kortye Vilmos  
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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 beszámoló elfogadását. 

 

 

104/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Williams Televízió és Vecsési 

Magazin 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja.  

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

Kortye Vilmos Williams Televízió: Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm szépen a 

beszámoló elfogadását. Külön köszönöm Szappanos Krisztinának a beszámoló szakmai 

részének elkészítését. A televízió Dél-Pest megyében meghatározó szerepet tölt be. 2016-ban 

átálltunk a digitális platformra. Hat szerkesztővel 8 fajta műsort készítünk. Van saját rádiónk, 

ahol óránként hírek vannak. A youtube csatornán is meg lehet nézni a műsorainkat. Nagyon 

büszke vagyok erre és a kollégáimra. Köszönöm mindenkinek még egyszer és nagyon sok 

munkát és jó egészséget kívánok! 

 

Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen mi is az elmúlt évi munkát. 

 

 

25. napirendi pont: 

Javaslat műfüves pálya létesítéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

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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105/2017. (IV.26.) határozat 

 

 

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

Futball Club részére a 2017/2018. évi Tao pályázatból megvalósítandó műfüves 

pálya kialakításához ~ 1,5 hektár területet térítésmentesen biztosít a 2220 Vecsés 

külterület, 0291/2 helyrajzi számon nyilvántartott szántó művelési ágú besorolású 

önkormányzati tulajdonú ingatlanból, a terület megosztását követően. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2220 

Vecsés külterület, 0291/2 hrsz-ú, megosztás utáni, műfüves pálya által érintett 

területre a Magyar Állam, mint jogosult részére a műfüves pálya használatbavételi 

engedély kiadását követő fenntartási időszakra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

 

3. A Képviselő-testület ezúton nyilatkozik, hogy az önkormányzati tulajdonú, 2220 

Vecsés külterület, 0291/2 hrsz-ú ingatlan, illetve az ebből megosztásra kerülő terület 

forgalomképes üzleti besorolásban van.  

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásáról biztosítja a 

Vecsési Futball Clubot, hogy Vecsésen a 0291/2 helyrajzi számú ingatlanból 

megosztott ~ 1,5 hektár területű ingatlanon nagyméretű műfüves pályát valósítson 

meg. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a szükséges terület 

szántó művelési ágból történő kivonására. 
 

Határidő: azonnal;  

az ingatlan szántó művelési ágból történő kivonására: a döntést követő 

30 napon belül;  

az ingatlan megosztására: a kivonást követő 30 napon belül;  

Felelős: Szlahó Csaba  

polgármester 

 

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

26. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek kérdése van, tegye fel. 

 

Nincs. 

 

27. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Szlahó Csaba polgármester: felkérem dr. Szarvas Tibort, hogy ismertesse az Alapellátási 

Központ terveit.  

 

Dr. Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelőintézet igazgató-főorvos: Az épület kétszintes és 1400 

m
2
. Földszinten vannak az alapellátási rendelők, háziorvosi rendelők, házi gyermekorvosi 

rendelők és a védőnői szolgálat. A mentőállomás két szinten helyezkedik el, ahogy a központi 

ügyeletnek a blokkja is. Felső szinten a kiegészítő szakrendelői rendelők vannak, ami majd 
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lehetővé teszi, hogy a későbbiekben elhelyezzünk mammográfiát és gasztroenterológiát. Lesz 

még az emeleten egy egészségügyi irattár. Maga az épület külső része több tömbből áll, 

aminek a külső burkolata tömbönként más lesz. Az Achim András utcai rendelők is itt lesznek 

elhelyezve, ami helyettesítési szempontból is sok előnyt fog jelenteni.  

 

28. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Szlahó Csaba polgármester: akinek napirendi javaslata van, tegye meg. 

 

Nincs. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: következő testületi ülés május 30-án, bizottsági ülések pedig 

május 29-én lesznek.  

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 


