
JEGYZİKÖNYV  
 
 

Készült:  
A Képviselı-testület 2006. november 30-án megtartott rendkívüli ülésén, 
(Vecsés, Szent István tér 1) Kezdés idıpontja: 16.00 óra. 

 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete Károly, dr. 
Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület megjelent tagjait, és Horti Istvánt, Gyál Város 
jegyzıjét. 
Megállapítja, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, 16 fı képviselı jelen van. 
 
A rendkívüli ülésnek négy napirendi pontja van, melyek a meghívóban feltünte-
tett sorrendben kerülnek megtárgyalásra. 
 
1. napirendi pont: 
Kiviteli szerzıdés jóváhagyása a „Vállalkozó területek feltárása új összekötı út 
építésével” címő projekt megvalósításához 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Statisztikai kistérség megváltoztatásának kezdeményezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Kistérségi területfejlesztési munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Agglomerációs kistérségi-térségi modell kísérlet kezdeményezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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1. napirendi pont: 
Kiviteli szerzıdés jóváhagyása a „Vállalkozó területek feltárása új összekötı út 
építésével” címő projekt megvalósításához 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mindenki elıtt ismert, hogy a 0181 –es út megvalósításáról van szó, illetve a 
kivitelezı kiválasztása, illetve a szerzıdés elıkészítésérıl. A szerzıdés terveze-
tet minden képviselı kézhez kapta, a Budai ügyvédi iroda készítette elı, és a 
pályázati anyag elidegeníthetetlen része. Gyál város vezetésével folyamatos 
egyeztetés történt, Háda Attila, és Duka Ákos egyfolytában dolgoztak azon, 
hogy végsı formáját elnyerje. Ezt az anyagot hétfıi napon szeretnék bevinni a 
Közbeszerzési Tanács Szerkesztı bizottságához, annak érdekében, hogy minél 
elıbb a kiírás megtörténhessen. A kiküldött anyaghoz képest néhány változtatás 
történt, kéri Háda Attilát, hogy ezeket ismertesse a képviselı-testület tagjaival. 
 
Háda Attila:  
A végleges szerzıdés-tervezet kiosztásra került a képviselı-testület tagjainak. 
Az elsı javítás, hogy oldalszámozás került a dokumentumra. Az 1. oldalon mó-
dosításra került a megnevezés. A 4. oldalon a kipontozott rész pontosításra ke-
rült, a 6. oldalon a késedelmes fizetés esetén a 6% 10%-ra lett kijavítva. Szintén 
a 6 oldalon a 11 pontban a hiányzó évszám került pótlásra. A 8. oldalon a 4. 
pont törlésre került. A 11. oldalon az V. fejezet lett VII.-re javítva, mivel két V. 
fejezet volt. A 17. oldalon  a 2. pontba bekerült ez a mondatrész a VIII. fejezet 
10. pontjával fennálló ellentmondás feloldása érdekében. A 21. oldal 5. pontjába 
egy gondolatjel került. 
 
Oláh László képviselı: 
Véleménye szerint a szerzıdés tárgya nincs pontosítva, mivel így az egész tele-
pülésre értendı az út és járdaépítés. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A szerzıdés tárgya egyértelmően a 0181-es számú útra vonatkozik. 
A preambulumban került leírásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
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226/2006.(XI.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „A vállalkozói terüle-
tek feltárása Vecsés és Gyál között új összekötı út építésével” címő – ROP-
2.1.2.-2005-05-0001/35 regisztrációs számú – projekt kivitelezıjének kivá-
lasztásához, a Buda Ügyvédi Iroda által elıkészített Szerzıdés-tervezetet 
jóváhagyja. 
 
2. napirendi pont: 
Statisztikai kistérség megváltoztatásának kezdeményezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, minden képviselı megkapta. 
Errıl a kérdésrıl már sokszor, és sokat beszélt a Képviselı-testület. Már 2005. 
májusában úgy döntött a képviselı-testület, hogy a többcélú kistérségi társulás-
ból kilép, és 2006. januárban ezt meg is tette. A törvény mindig a választások 
utáni ½ évben ad lehetıséget arra, hogy egy-egy település új statisztikai kistér-
ségbe kérje a besorolást. Erre a Képviselı-testületnek most van lehetısége. Nem 
arról van szó, hogy Vecsés város bárkivel rosszban lenne, vagy bárkire haragud-
na, egész egyszerően Vecsés város lakosságának az az érdeke, hogy egy más 
statisztikai besorolásba kerüljön. Területfejlesztési ügyben a szomszédos telepü-
lésekkel nyitottak, de úgy gondolja, hogy az államigazgatási, közigazgatási, 
igazságügyi feladatok hosszú távon úgy koncentrálódnának, hogy Vecsés lakos-
ságának számára a jelen statisztikai besorolás kedvezıtlen lenne. Elsısorban 
ezért szeretnének más irányt venni. Az önálló statisztikai kistérség kialakításnak 
lehetısége jelen pillanatban kevésbé reális. Dr. Gál Zoltán országgyőlési képvi-
selı sem tartja ezt reálisnak. Arra is fel kell készülni, hogy ennek a döntésnek 
lehetnek káros következményei, elsısorban a pályázatok beadásánál, de ez sem 
biztos. 
Úgy gondolja, hogy a város lakosságának az érdeke, hogy más irányú besoro-
lásba kerüljenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nincsen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy ebben a napirendi pontban névszerinti szavazás történjen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a névszerinti szavazást, melyet a Képviselı-testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta hatá-
rozatát: 
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227/2006.(XI.30.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a statisztikai kistér-
ségi lehatárolás megváltoztatásának kezdeményezése címő napirendi pont-
ban névszerinti szavazást rendelt el.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melynél Takács Mária 
jegyzı a képviselık nevét felolvasta, és a következık szerint történt a szavazás:  
Alattyányi István:  igen 
Czibolya Zoltán:  igen 
Dabasi János:  igen 
dr. Fekete Károly:  igen 
dr. Gerencsér Balázs: igen 
dr. Lugosi Mária:  igen 
Hanek Gábor:  igen 
Jugovics Sándor:  igen 
Lırincz Ferencné:  igen 
Oláh László:  igen 
Saska Istvánné:  igen 
Skribek Zoltán:  igen 
Szlahó Csaba:  igen 
Tábori Ferenc:  igen 
Tóth Judit:   igen 
Vékony Ferenc.  Igen, azaz 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül lefogadott, és meghozta határozatát: 
 

228/2006.(XI.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ’A többcélú 
kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvén” 13.§ (1) alapján 
kezdeményezi a statisztikai kistérségi lehatárolás megváltoztatását 
úgy, hogy Vecsés Város közigazgatási területe a Gyáli Statisztikai 
Kistérségbıl átkerüljön a Monori Statisztikai Kistérségbe. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a lehatárolás megváltoztatásához kérje 

a társulási tanács, valamint a megyei területfejlesztési tanács vélemé-
nyét, és ezek csatolásával az önkormányzati és területfejlesztési mi-
niszter útján kezdeményezze a statisztikai kistérségi lehatárolás meg-
változtatását. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Határid ı: azonnal, és folyamatosan 
 
3. napirendi pont: 
Kistérségi területfejlesztési munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, a képviselık megkapták. A határozati javaslatban a 
Munkacsoport tagjai felsorolása üresen lett hagyva.  
Javasolja a Munkacsoportba Vékony Ferenc képviselıt, Lırincz Ferencné kép-
viselıt, és Skribek Zoltán Gazdásági Bizottság elnökét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel más javaslat nincs, megkérdezi a Munkacsoportba javasolt képviselıket, 
hogy vállalják-e a Munkacsoportba való részvételüket: 
 
Vékony Ferenc: vállalja, 
Lırincz Ferencné: vállalja, 
Skribek Zoltán: vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

229/2006.(XI.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kistérségi fel-
adatok koordinálása, összefogása érdekében Munkacsoport létreho-
zását határozza el.. 

 
2. A Munkacsoport tagjai: 

Vékony Ferenc   képviselı 
Lırincz Ferencné  képviselı 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság elnöke 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Munkacsoport létrehozását követıen 

a feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról gon-
doskodjon. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Agglomerációs kistérségi-térségi modell kísérlet kezdeményezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nehéz helyzetben van most a Képviselı-testület. Most döntött arról, hogy más 
statisztikai kistérségbe akar átkerülni. Kifogása nem lehet a Képviselı-
testületnek a tervezet ellen, de elıbb meg kellene keresni a Képviselı-testület 
helyét, és amikor meg van a testület helye a Monori Kistérségben, akkor már 
támogatható lesz, de addig zavarkeltı lehet. 
 
Horti István Gyál Város jegyzıje: 
A statisztikai kistérség megváltoztatása, és ez a kezdeményezés két teljesen kü-
lönbözı dolog. Ahhoz, hogy támogatást tudjanak szerezni a költségvetés terve-
zéséhez a 24. órában vannak. Lényegében arról van szó, hogy elsı körben 20-
30-40 millió forintot kaphatnának arra, hogy egy modell projektet dolgozzanak 
ki az agglomerációs kistérség fejlesztésére. 
A kidolgozott projekt alapján 5-10 milliárd forint támogatást tudnának a pro-
jektben résztvevı önkormányzatok fejlesztéseikhez igényelni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint elıbb le kell tisztázni a hova tartozást, és utána lehet csatla-
kozni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Vecsés csatlakozását az Agglomerációs kistérségi-térségi 
modell kísérlethez , melyet a Képviselı-testület 0 igen szavazattal, 15 ellensza-
vazattal, 1 tartózkodással  elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

230/2006.(XI.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Agglomerációs kis-
térségi-térségi modell kísérletben nem kíván részt venni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kéri Gyál Város jegyzıjét, hogy tolmácsolja Képviselı-testület döntését. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést 17.30-kor bezárja. 
 
 

k.m.f 
 
 
Szlahó Csaba                                                       Takács Mária 
Polgármester                                                          jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
 
 


