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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 26/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2017. november 28-án (kedden)  

a Vecsési Polgármesteri Hivatal dísztermében 

megtartott üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

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

László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Várszegi Csaba, Tóth Judit képviselők, Tábori Ferenc 

alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetője, Tóth 

Erika Pénzügyi Osztály vezetője, Harazin István Vecsési Városközpont-fejlesztő Projekt 

Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Szarvas Tibor Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató-

főorvos, Kecskeméti Róbert szakértő, Pável Béla szakértő, Kis Judit Vecsési Járási Hivatal, 

Kortye Vilmos Williams Televízió 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, ügyvezető urat, igazgató-főorvos urat, a 

Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, szakértő urakat és a kollégákat. Megállapítom a 

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

testület határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitom. 

 

Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 

 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

elfogadását. 

 

235/2017. (XI.28.) határozat 

 

 

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

előterjesztést felveszi napirendjére: 

 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 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 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (…) önkormányzati 

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

építményadóról szóló 15/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozat alapján tanuszoda fejlesztés megvalósításához 

szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 



3 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 3. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Városőrség” néven alakuló közbiztonsági cég névhasználatának 

engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 46/A szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi számú társasházi 

lakóingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímastratégiájának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

19. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

 

 

236/2017. (XI.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
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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 az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

építményadóról szóló 15/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozat alapján tanuszoda fejlesztés megvalósításához 

szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

8. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 3. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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11. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Városőrség” néven alakuló közbiztonsági cég névhasználatának 

engedélyezésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 46/A szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi számú társasházi 

lakóingatlan értékesítésére 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímastratégiájának elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Zárt ülésen tárgyalandó: 

19. napirendi pont: 

Javaslat a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 

elbírálására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

1. napirendi pont: 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Virág utca pótmunkái befejeződtek. Arany János utcában az 

Erzsébet tér - Aulich L. u. közötti szakaszon az egyoldali járdaépítési munkák befejeződtek. 

Andrássy iskola előtti járdaszakasz és kerékpártároló burkolási munkái elkészültek. Az 

Erzsébet tér parkosítása is befejeződött. A Hertz utca a Hertz beruházásában elkészült, a 

műszaki átadás-átvételre november 22-én került sor. A Halmi Telepi Általános Iskolában a 
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gáztervet a TIGÁZ jóváhagyta, az engedélyt megadta, a gázbekötés elkészült. A beruházás 

felfüggesztését a beruházó visszavonta, az átadási határidő: december 20-ra módosult. A 

használatbavételi engedély kiadása után az idei tanév II. félévére a gyermekek birtokba vehetik 

az új épületrészt. Október 27-én tartották a Halmi Telepi Általános Iskola fennállásának 50. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget. November 7-én reptéri fejlesztés kapcsán az 

utakat érintő egyeztető megbeszélés volt a Magyar Közútnál. A Lincoln u. végén lévő 

körforgalmat érintené a beruházás. A megbeszélésen Geiger Gizella vett részt. Szintén 

november 7-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban lakossági fórum volt, amelyet Kovács 

Zoltán kormányszóvivő és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő tartottak. November 8-án 

került sor az Airport City-vel kötendő megállapodás ünnepélyes aláírására. November 11-én a 

Központi Konyha szervezésében került sor a Szociális Munka Napja alkalmából a szakági 

kitüntetések átadására. November 14-én egyeztetést tartottunk a helyi intézményvezetőkkel. 

November 15-én a Főépítész asszony lakossági fórumot tartott a Településképi Arculati 

Kézikönyv és a településképi rendelet tervezete tárgyában. November 17-én a HungaroControl 

Zrt. partnerségi találkozóján vettem részt. November 27-én tárgyalásokat folytattunk a 

Budapest Airport Zrt. munkatársaival. November 20-án tartotta a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat a „Vecsési sváb konyha” című könyvének bemutatóját. Szavazásra teszem fel 

beszámolóm elfogadását. 

 

 

237/2017. (XI.28.) határozat 

 

 

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

eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

2. napirendi pont: 

Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

beszámoló elfogadását. 

 

 

238/2017. (XI.28.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

3. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

vélemény szintén 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 rendelet-módosítás elfogadását. 

 

 

15/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

 

(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

 

 

4. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

vélemény szintén 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 rendelet-módosítás elfogadását. 

 

 

 

 

16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét a 

2018. évi átmeneti gazdálkodásról. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

5. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 

2018. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről 

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 rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét a 

2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2018. évi munkaszüneti 

napok körüli ügyfélfogadási rendről. 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

6. napirendi pont: 

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

rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

építményadóról szóló 15/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Az óriás plakátok 

megadóztatásához kapcsolódóan kijött egy olyan jogszabály, ami ezt lehetővé teszi. 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 12 ezer forint/m2 áron. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja szintén 12 ezer forint/m2 áron a Képviselő-testületnek. 

 

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

18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 15/2014. 

(XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 

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

 

 

7. napirendi pont: 

Javaslat a 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozat alapján tanuszoda fejlesztés megvalósításához 

szükséges terület ingyenes állami tulajdonba adására 

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. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a szükséges minimum telekméretet adjuk át az államnak.  

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

239/2017. (XI.28.) határozat 

 

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

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében 

megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével 

kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI.02.) Korm. határozata alapján a 

Vecsés településen megvalósuló tanuszoda céljából az önkormányzati tulajdonú 

367/14 helyrajzi számú Lanyi területéből megosztás után ~ 3.124 m² területet 

ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 

 

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

értesítse a Nemzeti Sportközpontokat. 

 

Határidő: azonnal; 

az értesítésre: a döntést követő 3 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

8. napirendi pont: 

Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére 
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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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: elmondtam bizottsági ülésen is, hogy nagyon kis mértékben 

szoktuk igénybe venni a hitelkeretet. 

 

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

 

 

240/2017. (XI.28.) határozat 
 
 

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

OTP Bank Nyrt-től 200.000.000 Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel futamidejét 2018. január 

02-tól 2018. december 21-ig határozza meg. 

 

3. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a hitel 

visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 

felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és 

jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel és járulékai 

visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat saját bevételeit, ezen belül 

elsősorban a közhatalmi bevételeket ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor 

hatályos Államháztartási Törvényt és az annak végrehajtásáról szóló 

kormányrendeleteket, jogszabályokat. 

 

5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 

feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja 

az Önkormányzat képviseletében. 

 

Határidő: azonnal; 

a szerződés megkötésére: a döntést követő 45 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

9. napirendi pont: 

Javaslat pótelőirányzatok biztosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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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. 

 

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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. 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: a határozati javaslat 10 pontja kiegészül még a Zeneiskolával, 

mivel kimaradt a szövegezésből, de szeretnénk őket is jutalmazni. 

 

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

 

 

241/2017. (XI.28.) határozat 
 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.2. sz. melléklet 

1.1.8. sora terhére 3.429.000,- Ft működési támogatást biztosít a Vecsési Egészségügyi 

Szolgálat részére az egynapos sebészet 2017. IV. negyedévi bérleti díjára. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.2. sz. melléklet 

1.1.8. sora terhére 1.571.000,- Ft, felhalmozási támogatást biztosít a Vecsési Egészségügyi 

Szolgálat részére. 

 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.2. sz. melléklet 

1.1.8. sora terhére 1.213.068,- Ft, a 7.2. sz. melléklet 2.10. sora terhére 136.932,- Ft 

összesen 1.350.000,- Ft támogatást biztosít a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt 

Nonprofit Kft. részére a Vecsési Kalendárium 200 példányban történő megjelentetésére. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.1. sz. melléklet 

3.21. sora terhére 482.000,- Ft, a 3.2. sz. melléklet 1.8.1. sora terhére 718.000,- Ft, összesen 

1.200.000,- Ft támogatást biztosít a sportpálya fenntartási költségeihez. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.2. sz. melléklet 
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2.10. sora terhére 2.000.000,- Ft működési támogatást biztosít a Ferihegyi Sportakadémia 

Vecsés Kft. részére. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet  7.2. sz. melléklet 

2.10. sora terhére 7.035.536,- Ft, a 4.1. sz. melléklet 1.1. sora terhére 2.964.464,- Ft, 

összesen 10 millió forint támogatást biztosít a Vecsési Futball Club részére működési és 

egyéb költségeik fedezésére. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 6.2. sz. melléklet 

2.5. sora terhére 35.000.000,- Ft tulajdonosi kölcsönt biztosít a Vecsési Városgondnok 

Nonprofit Kft. részére működőképességük megtartásához a hulladékszállítási 

közszolgáltatási feladatok ellátásáért.  

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 4.1. sz. melléklet 

1.1. sora terhére 2.635.536 Ft, a 3.2. sz. melléklet 1.8.1 sora terhére 2.532.944,- Ft, a 7.1. 

sz. melléklet 3.19. sora terhére 2.296.800,- Ft, a 6.2. sz. melléklet 3.1. sora terhére 

2.000.000,- Ft, a 7.1. sz. melléklet 3.18. sora terhére 534.720,- Ft, összesen  10.000.000,- 

Ft  pótelőirányzatot biztosít a jégpálya bérleti, üzemeltetési költségeire. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.1. sz. melléklet 

3.26. sora terhére 360.000,- Ft támogatási összeget biztosít – amennyiben lehetséges – 

Erzsébet-utalvány formájában a Vecsési Rendőrőrs alkalmazottai részére. 

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 6.2. sz. melléklet 

1.11 sora terhére 1.877.255,- Ft, a 6.2. sz. melléklet 2.1. sora terhére 1.000.000,- Ft, a 6.2. 

sz. melléklet 2.2 sora terhére 1.785.540,- Ft, a 7.1. sz. melléklet 3.26. sora terhére 148.000,- 

Ft, a 7.1. sz. melléklet 3.18. sora terhére 189.205,- Ft, összesen maximum bruttó 5 millió 

forint támogatási összeget biztosít – amennyiben lehetséges – Erzsébet-utalvány 

formájában a Halmi Telepi Általános Iskola, az Andrássy Gyula Általános Iskola és a 

Vecsési Zeneiskola dolgozóinak jutalmazására.  

 

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

2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 02.) önkormányzati rendelet 7.1. sz. melléklet 

3.18. sora terhére 1.042.000,- Ft, a 7.1. sz. melléklet 3.25. sora terhére 1.000.000,- Ft, a 7.1. 

sz. melléklet 3.21. sora terhére 958.000,- Ft, összesen 3 millió forint támogatási összeget 

biztosít a Vecsési SE Kézilabda Szakosztálya részére TAO pályázaton elnyert összeg 

önrészéhez. 

 

Határidő: azonnal; 

a kérelmezők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül; 

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

negyedévi rendeletmódosítása 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

10. napirendi pont: 

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának 3. számú módosítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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. 

 

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

 

 

242/2017. (XI.28.) 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 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

 

11. napirendi pont: 

Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött műsorkészítésre vonatkozó megállapodás 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

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

szerződés meghosszabbítását elfogadásra javasolja, valamint a havi nettó 15 ezer forintos 
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emeléssel, azaz 665 ezer forint + ÁFA összegben javasolja a díjazás elfogadását a Képviselő-

testületnek.  

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és a Pénzügyi Bizottság döntésének megfelelően elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: az infláció mértékével emeljük, így havi nettó 665 ezer forint lesz. 

Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

243/2017. (XI.28.) határozat 
 

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

Önkormányzata és Kortye Vilmos egyéni vállalkozó között 2010. március 26-án, 

műsorkészítés tárgyában létrejött vállalkozási szerződést 2019. december 31. napjáig 

meghosszabbítja az alábbi feltételekkel: 

 

• a műsorkészítés és műsorszolgáltatás havi díja: 665.000,- Ft+ÁFA/hó 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 

meghosszabbításáról, valamint az 1. pontban foglalt feltételek rögzítéséről. 

 

3. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2018. 

és 2019. évi költségvetésében a szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét biztosítja. 

 

Határidő: azonnal; 

a műsorszolgáltatói szerződés meghosszabbítására: 2017. december 10.; 

a fedezet biztosítására: az adott évi költségvetési rendelet beterjesztése 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

12. napirendi pont: 

Javaslat a „Vecsés Városőrség” néven alakuló közbiztonsági cég névhasználatának 

engedélyezésére 

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. 

 

Szabó Attila képviselő: ez egy magánvállalkozás lesz? 

 



15 

 

Szlahó Csaba polgármester: magánszemély alapítja a céget. 

 

Szabó Attila képviselő: mi lesz a polgárőrséggel? 

 

Szlahó Csaba polgármester: szerencsés a helyzet, mert a polgárőrség vezetője az, aki 

kezdeményezte a névhasználatot. A lehetőségeinek a bővítésére szeretné a céget létrehozni. A 

pályázatokat jobban igénybe tudná venni. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

244/2017. (XI.28.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul ahhoz, 

hogy a „Vecsés Városőrség” néven alakuló cég elnevezésében használja Vecsés város 

nevét. 

 

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

értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő: azonnal; 

a tájékoztatásra: a döntést követő 8 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

13. napirendi pont: 

Javaslat a Vecsés, Széchenyi út 46/A szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi számú társasházi 

lakóingatlan értékesítésére 

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 

minimum 35 millió forintos eladási árat javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és a minimum eladási árat szintén 35 millió forintban javasolja elfogadásra a Képviselő-

testületnek. 

 

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

 

 

245/2017. (XI.28.) határozat 

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

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Széchenyi út 46/A. Szám alatti, 4173/1/A/1 helyrajzi 

számon nyilvántartott, 102,33 m² társasházi lakásingatlant pályázat útján értékesíti a 

határozat mellékletét képező pályázati hirdetményben foglaltaknak megfelelően 

bruttó 35.000.000.- Ft áron. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó hirdetmény 

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 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

14. napirendi pont: 

Javaslat Vecsés Város Klímastratégiájának elfogadására 

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 azzal a módosítással, hogy a 

18. oldalon a zajra vonatkozó helyzetfelmérés leírásnál a mondatban a forgalom csökkenés nem 

„jelentősen”, hanem „átmenetileg” csökkent.  

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Környezetvédelmi Bizottság módosításával. 

 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést 

és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosítással a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

 

246/2017. (XI.28.) határozat 
 

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

„Vecsés Város Klímastratégiája 2018-2030, kitekintéssel 2050-ig” című 

dokumentumot. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a 2014-2020 EU-s költségvetési periódus 

pályázati lehetőségei időközben nem indokolják, gondoskodjon a klímastratégia 

legkésőbb 2020. december 31-ig történő felülvizsgálatáról. 
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3. A Képviselő-testület által elfogadott 247/2015. (X.20.) számú határozatban szereplő 

„Vecsés Város klímavédelmi stratégiai koncepciójának megalapozása” című 

dokumentum felülvizsgálata a klímastratégia elkészítésével megtörtént. 

 

Határidő: azonnal; 

Vecsés Város hivatalos honlapján elérhető: 2017.12.01-től  

 

Felelős: Szlahó Csaba polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

15. napirendi pont: 

Beszámoló a Sport Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

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

bizottság elnökét, ismertesse bizottsága állásfoglalását. 

 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 

 

247/2017. (XI.28.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Bizottság 2017. évi 

munkájáról készült beszámolót elfogadja.  

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

16. napirendi pont: 

Kérdés 

 

Oláh László képviselő: kézilabda munkacsarnok helyszínének javasolnám a Lanyit, a tanuszoda 

mellé. Ide rendes, normális csarnokként, ahol lelátó van közönségnek, ahol élvezhető 

sporttevékenységet lehet tartani, mert ahogy hallottam ez egy nagyobb méretű tornaterem 

lenne, még annyi lelátó hely sem lenne, mint a Falusi iskola tornatermében. 

 

Szlahó Csaba polgármester: pontosítsunk. A Kézilabda Szövetség és a Kormány programjaként 

fogadták el, hogy egyes településeken milyen kézilabda munkacsarnokot építenek, amely 

egyrészt a kézilabda utánpótlást szolgálja, másrészt a helyi sportot. Nekünk a leglogikusabb 

helyszín egy iskola udvara. Csak a Halmi iskola udvarán férne el egy ilyen komplexum. 

Típustervet dolgoztak ki, a típusterv a Halmi iskola udvarára nem fér el. Azon megy az 

egyezkedés, hogy ne típustervet kelljen építeni. Mi terveztettünk már két éve egy ilyen 

kézilabda munkacsarnokot. Kérvényeztük, hogy a Kormányhatározattal legyen kompatibilis a 

mi tervünk. Kaptunk egy határozatot, hogy a tervünk a Kormányhatározattal kompatibilis, jó a 

terv. Bekérték a tervet és beköltségelték. Az lesz a következő nagy kérdés, hogy az a típusterv, 

amit ők megfogalmaztak és a keret, amit típustervenként el akarnak költeni nettó 500 millió 

forint, az elég-e a típustervekre. Mi vállaltuk a többletköltséget.  
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Oláh László képviselő: a Városgondnok Kft. elköltözött. A területen elindult a bölcsőde projekt. 

Mi lenne, ha a megmaradt ingatlan területét az Önkormányzat megtartaná és építene egy 

sorházat, amit szükséglakásként, szolgálati lakásként vagy egyéb más kategóriába kiadná. 

 

Szlahó Csaba polgármester: ez is egy felhasználási javaslat, meg fogjuk beszélni. 

 

 

17. napirendi pont: 

Közérdekű bejelentés 

 

Oláh László képviselő: december 3-án megtartjuk a szokásos motoros mikulás felvonulásunkat. 

Vecsés után át fogunk menni Gyálra is. 

 

Szlahó Csaba polgármester: november 30-án, csütörtökön közmeghallgatást tart a Képviselő-

testület. 

 

Pável Béla: december 17-én Mindenki Karácsonya. Aki süteménnyel tudja támogatni a 

rendezvényt, szívesen fogadjuk. Természetesen várunk mindenkit szeretettel. 

 

 

18. napirendi pont: 

Napirendi javaslat 

 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: december 13-a szerda bizottsági ülés, december 14-e, csütörtök 

Képviselő-testületi ülés. 

 

Szlahó Csaba polgármester: a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester         jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 

 


