
Jegyzıkönyv 
 
 
 
Készült: A Képviselı-testület 2006. november 21-i  ülésérıl 
  Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 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. 

 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a meg-
jelent intézményvezetıket, a NNÖK elnökét, valamint azt eskütételre váró külsı 
bizottsági tagokat a 2006. november 21-i testületi ülésen.  Balogh Csongor kép-
viselı úr külföldön tartózkodása, Vékony Ferenc képviselı úr továbbképzése 
miatt nem tud a mai ülésen részt venni.  
Az ülés megkezdése elıtt szeretné a jelenlévı Gál István volt képviselı úrnak 
megadni a szót. 
 
Gál István: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait. Az elızı Képviselı-testület pénzt szava-
zott meg egy könyv kiadására, ez a könyv elkészült, ezt szeretné a Képviselı-
testület tagjainak átadni, miután a kiadó Vecsés Város Önkormányzata. Kizáró-
lag csak az 1848-49-es forradalom és szabadságharccal kapcsolatos személyek-
rıl van benne szó, illetve olyanokról, akik valamilyen formában kapcsolódnak 
Vecséshez, olyanok akik egyengették a kiegyezés útját. Ez  úton is köszönetét 
fejezi ki  Szegedi István úrnak, aki segítségére volt a kutatás elvégzésében.   
Nem írta át a történelmet, tényszerően próbálta az ok-okozati összefüggéseket 
megkeresni, olvasmányosan leírni. 
Szeretné a Képviselı-testület tagjainak átnyújtani a könyvet.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Képviselı-testület nevében megköszöni Gál István munkáját, jó egészséget és 
hosszú életet kíván, hogy sok ilyen olvasmányt és megemlékezést hagyjon az 
utókorra.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 fı képviselı jelen van.  
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Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
 
Intézményi világítás korszerősítés megvalósítás hitelfelvételéhez szükséges ki-
egészítések. 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Budapest Airport Zrt. Konzultációs Bizottságába és a Zajvédelmi Bizottságába 
delegálás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
MONDA-Központi Riasztórendszer Kft ajánlata járırszolgálathoz 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután más javaslat nincs, szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendeket, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Levételre javasolja a „Temetı kerítésének építése” c. napirendi pontot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Skribek Zoltán képviselı úr által  levételre javasolt napiren-
det, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Levételre javasolja a „Lanyi tó tereprendezése” c. napirendi pontot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Dabasi János képviselı úr által javasolt napirendet, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 
A végleges napirendi pontok kialakítására az alábbi javaslatot teszi:  
 
1.Napirendi pont: 
Eskütétel 
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2.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány kérelme 
Elıterjesztı:Horváthné Gyurcsán Erika 
  Kuratórium Elnöke 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Józsa Katalin 
  Intézményvezetı 
5.Napirendi pont: 
A Gondozási Központ 2006. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia 
  Gondozási Központ Vezetıje 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a 2006. I-IX. havi gazdálkodásról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
7.Napirendi pont: 
A 2006. évi költségvetés 6/2006.(II.21.) rendelet módosítására rendelet-tervezet 
Elıterjesztı:Takács Mária  
  jegyzı 
8.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10.Napirendi pont: 
Szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosításáról rendelet-
tervezet 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
11.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsési Beruházó Viziközmő Társulat 2005. évi mőködésérıl, 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı:Lırincz Ferencné 
  Társulat Elnöke 
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12.Napirendi pont: 
Kötelezı eszközfejlesztésre biztosított költségvetési keret felosztása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
13.Napirendi pont: 
Bükk László volt polgármester külön juttatásának megállapítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14.Napirendi pont: 
Komposztáló-hulladékudvar és a VETÜSZ telephely kialakítása 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  MKB elnöke 
15.Napirendi pont: 
Oktatási céltartalék átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
16. Napirendi pont: 
Munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.eln. 
17.Napirendi pont: 
Intézményi világítás korszerősítés megvalósítás hitelfelvételéhez szükséges ki-
egészítések. 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
18.Napirendi pont: 
Budapest Airport Zrt. Konzultációs Bizottságába és a Zajvédelmi Bizottságába  
delegálás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
19.Napirendi pont: 
MONDA-Központi Riasztórendszer Kft ajánlata járırszolgálathoz 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
20.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
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23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentések 
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
25.Napirendi pont: 
A 2007. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok sorrendjét, melyet a Kép-
viselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott.  
 
1.Napirendi pont: 
Eskütétel 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az alakuló ülésen külsı bizottsági tagnak megválasztott Skribek Pál, Sahin Tóth 
Zoltán és Nagy István Elek urak akadályoztatásuk miatt nem tettek esküt.  
Felkéri a fent nevezett külsı bizottsági tagot, hogy esküjükét tegyék le. 
 
Eskütétel.  
 
2.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szomorú esemény történt Üllı Város polgármestere  Vasadi István tragikus hir-
telenséggel elhunyt. A szükséges kegyeleti intézkedéseket megtettük.  
Gyásztáviratot és koszorút is küldtünk, a temetésen is képviseltette magát a vá-
ros. 
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A Falusi  Általános Iskola Dorfschule Vechesch igazgatói feladatkörének átadá-
sa-átvétele megtörtént. A 9-i Testületi ülést követıen 12-én vasárnap volt lehe-
tıségünk az igazgató helyettes úr egyéb elfoglaltsága miatt erre sort keríteni, a 
döntésnek érvényt szerezni. A munkajogi kérdésekrıl jogi képviselıin folyama-
tosan egyeztetnek. 
 
A Falusi Óvoda /Dorfskinder garten Vetschesch / hagyományos Márton napi 
felvonulást tartott november 11-én, melyre a Képviselı-testület tagjait is meg-
hívták. A szokásos lámpás felvonulás után a gyerekek a Falusi templomban mu-
tatták be Szent Márton történetét.  
 
A VETÜSZ Kft autóparkjában változások történtek. A hivatali, polgármesteri 
/6,5 éves/  Skoda Octavia eladásra került, még szeptember hónapban. 
Az ügyvezetı igazgató Skoda SuperB gépjármővét is értékesíteni kívánták, a 
visszavásárláskor azonban kiderült, hogy 3,5 millió Ft értékben számolták volna  
be egy új gépkocsi árába.   Egy új Skoda Octavia 4,2 millió Ft-ba kerülne. Mivel 
a Skoda SuperB kifogástalan mőszaki  állapotban van ezért úgy döntöttek, hogy 
a csere felesleges, így  ez átkerült a hivatali, polgármesteri használatba. A 
VETÜSZ Kft ügyvezetıje pedig munkakörének megfelelı, szállításra is alkal-
mas Skoda Roomster gépjármővet kapott.  
 
 
A Ferihegyi Területfejlesztési Önkormányzati Társulással kapcsolatosan a Kép-
viselı-testület döntését követıen Bükk László polgármester az érintett települé-
sek részére megküldte az Alapító Okirat tervezetét és kérte, a Képviselı-
testületek döntését a vonatkozásban, hogy csatlakozni kívánnak-e ehhez a Társu-
láshoz. Konkrét választ az Alapító Okirat tervezet vonatkozásában a települések 
nem küldtek. Ezen elızmény alapján ismételten levélben kereste meg az érintett 
településeket és küldte meg a Alapító Okirat tervezetét annak érdekében, hogy a 
választásokat követıen már az új Képviselı-testület tudjon dönteni a csatlako-
zásról.  
 
A szomszédos települések polgármestereivel felvette a kapcsolatot, sokukkal 
személyesen is találkozott. /Gyál, Üllı, Maglód, Ecser, Monor/.  
Az elképzeléseiknek megfelelıen a  megbeszéléseken felvetette az önálló sta-
tisztikai kistérség kialakításának gondolatát és megkérte ıket, hogy írásbeli 
megkeresésünkre mielıbb válaszolni szíveskedjenek.  
Meglátása szerint legfontosabb feladat, hogy valamilyen többcélú kistérségi tár-
sulásba minél hamarabb beletartozzon  Vecsés Város  /vagy saját, vagy Monor, 
vagy Gyál/.  
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Az SZTK építése jól halad, november 2-án részt vett a koordinációs bejáráson 
/SZTK bejárás/. A kivitelezı képviselıi tájékoztattak a munka fázisairól,  és kö-
zölték, hogy a december végi átadási határidıt tartani fogják.  
Az I. emeletre  már a héten beköltöztek a szakrendelések.  
 
A Halmy-tér szépítési munkálatai jól haladnak, gyakorlatilag a föld feltöltések 
vannak hátra. Véleménye szerint az átadást tavasz elején kellene megszervezni. 
 
Járdaépítések folyamatban vannak és még az idén a temetı területén is várható 
szilárd burkolat elhelyezés.  
 
A 0181-es út közbeszerzési szabályzatát elfogadták /Vecsés-Gyál/ a mőszaki 
ellenıri feladattal a FİBER Zrt-t kívánjuk megbízni.   
A kivitelezési munkálatok közbeszerzési kiírása folyamatban van.  
 
AIG Lincoln beruházó vízelvezetési problémák megoldása végett komplett árok 
felújítási munkát végeztek, ennek következtében az Elıd utcában és az aluljáró-
ban az áradásos problémák remélhetıleg megszőnnek.  
 
A Toyota cég anyagmozgatással foglalkozó Közép-Kelet Európai Központja 
Vecsésre települt, az irodaépület elkészült, /pénteken hivatalos átadás/  a követ-
kezı évben további nagyütemő fejlesztések várhatók.  
 

- A Gammel József Képzı és Iparmővészeti Kör, valamint a József Attila 
Mávelıdési Ház meghívót küldött a 2006. november 24-én 18.00 órai 
kezdettel  a Vigyázó Ferenc Mővelıdési Társaság tagjainak kiállítására, 
mely a Vecsési Kiállítóteremben kerül megrendezésre. A kiállítást Dr. 
Kálmán Alajos akadémikus nyitja meg.  

- A „Fénysugár – Vecsés” Alapítvány jótékonysági mősoros estet rendez 
2006.november 25-én 15.00 órai kezdettel a vecsési Református Temp-
lomban a Vecsési Református Óvoda javára.  

 
 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy Hegedős J. Pál úrnál lehet tele-
fonkártyát igényelni, amely  közbeszerzés keretében kedvezményes telefonálási 
lehetıséget biztosít.   
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület 15 egyhan-
gú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót 

elfogadta. 
 
 
3.Napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány kérelme 
Elıterjesztı:Horváthné Gyurcsán Erika 
  Kuratórium Elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésein ho-
zott határozatokról minden képviselı társának eljuttatja az ott hozott határozatok 
másolatát.  
Az elıterjesztést a Bizottság nem támogatta. Dr.Gerencsér Balázs képviselı úr 
módosító indítványát 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a 
Bizottság.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Horváthné Gyurcsán Erikát és felkéri tegye meg kiegészítését. 
 
Horváthné Gyurcsán Erika Kuratórium elnöke:  
Januárban mikor kiderült, hogy akik eddig csinálták a Kalendáriumot idén ebben 
a formában már nem csinálják megbeszélték, hogy a Közalapítvány feladatai 
közé tartozik mindenképpen, hogy ami 12 éve a város kiadványa és évente meg-
jelenik, ık tovább vigyék és támogassák a tovább élését. Ez a munkatervben is 
szerepel.  Augusztusban pályázatot is benyújtottak a Pest Megyei Kultúrközpont 
Alapjához, 300 e Ft-ot  szerettek volna kérni, de azt elutasították. A pályázat 
után, már szeptemberben szerették volna a Képviselı-testület elé vinni az elıter-
jesztést, amely mostanra realizálódott. Nem hirtelen, most találták ki, hanem eb-
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ben az évben már több lépést tettek a megvalósulása érdekében. Egy módosítás 
van, az A /5-ös formátum helyett B/5-ös formátumra változna a megbeszélés 
szerint. Ez szebb kivitelő kiadvány lenne és a költségeken nem változtatna. . A 
megvalósulást december 20-a körüli idıpontban szeretnék. Az eddigi gyakorla-
tot követve már megkeresték azokat, akik a cikkeket írják, az intézmények és 
civil szervezetek vezetıi. Terjesztése eddig bizonyos összegbe került, de most 
ingyenesen szeretnék 1000 pld-ban terjeszteni. Véleménye szerint bizonytalan 
volna az eddigi tapasztalatok alapján a Kalendárium értékesítése. Akik a cikke-
ket írják, a Képviselı-testület tagjai tiszteletpéldányt kapnak. A Vecsési Tájé-
koztatóhoz hasonlóan a boltokba is kihelyeznék, hogy a lakossághoz eljusson. 
Ha értékesítenék, igazából a Kalendárium célja nem valósulna meg, nem biztos 
benne, hogy a lakosság megvásárolná.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A Bizottsági ülésen javasolta, hogy gondolkodjanak el az elıterjesztéssel kap-
csolatban. Az volt a Bizottság kiindulópontja, hogy az elmúlt idıszakban elıfor-
dult, hogy  politikai témájú írások is kerültek a Kalendáriumba. Jónak látnák, ha 
az OMSB felügyelné a Kalendárium  tartalmát. 
Módosító indítványa, hogy az OMSB lektorálja a Kalendárium tartalmát mielıtt 
kiadásra kerül, hogy politikai kérdések ne legyenek benne. Ezt a Pénzügyi Bi-
zottság is támogatja. Véleménye szerint nem ingyenesen, hanem csökkentett 
áron  kellene terjeszteni. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
13 éves kiadványról beszélnek, ami minden évben valamilyen keresztmetszetet 
adott Vecsésrıl. Véleménye szerint ki kell adni. A Pénzügyi Bizottságban fel-
merült, hogy napi politika került a kiadványba. Véleménye szerint nem biztos, 
hogy hiba lenne, ha a pártok a munkájukról beszámolnának, de egyébként egy-
szer sem számoltak be. Ha a szervezetek, intézmények éves munkájáról megfo-
galmazzák véleményüket, nem tudja, hogy azt ki cenzúrázná. A szerzıknek a 
jelentıs része továbbadja a kiadványokat, amit kapott tiszteletpéldányként. In-
tézményeken, üzleteken keresztül célszerő a lakossághoz eljuttatni.  Véleménye 
szerint mindenféleképpen  lehetne pénzt kérni érte, valami bevételt biztosan 
eredményezne az értékesítése, de akkor sokkal kevesebb emberhez jutna el. Pe-
dig ha azt akarják és az eredeti cél az, hogy Vecsés életérıl egy éves keresztmet-
szetet adjon azt gondolja, hogy az Önkormányzat részérıl 3-400 e Ft, ami 
egyébként ebbıl eladással reálisan befolyna nem hoz annyit, mint amennyi raj-
tuk maradhat az értékesítés során. A maga részérıl azt javasolja, hogy az eredeti 
határozatot támogassák, anyagilag járuljanak hozzá a Kalendárium kiadásához 
és az Alapítvány, Kuratórium  elnökének felelıssége kell, hogy legyen Vecsés 
minél szélesebb rétege számára lehetıséget biztosítson arra, hogy aki akar, ebbe 
a kiadványba írhasson.   
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Szlahó Csaba polgármester: 
İ is írt már a Kalendáriumba, mikor az OMSB elnöke volt, de soha nem jutott 
az eszébe, hogy kampány jellegő dolgot fogalmazzon bele. Véleménye szerint 
hogy az OMSB lektoráljon egy kiadványt, az kivitelezhetetlen. Azért van a ki-
adó, a Kuratórium és az Alapítvány, hogy eldöntsék, hogy mi kerüljön bele. 
Olyan dolgokat tartalmazzon, ami közérdeklıdésre tarthat számot. Nem javasol-
ja ingyen terjesztését és ne szüntessék meg a kiadását, erre szükség van. Egyet-
ért azzal, hogy ne ingyen terjesszék.  
Kérdezi Dr.Gerencsér Balázs képviselı urat, hogy módosító indítványát, mely 
szerint a kiadványt az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság lektorálja  fenntart-
ja-e?  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Fenntartja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr módosító indítványát, 
mely szerint a Kalendáriumban megjelenı írásokat az Oktatási Mővelıdési és 
Sportbizottság lektorálja, melyet a Képviselı-testület 2 igen szavazattal, 8 ellen-
szavazattal, 5 tartózkodással nem fogadott el.  
 
Horváthné Gyurcsán Erika Kuratórium Elnöke:  
Valószínő, hogy a Kalendárium terjesztése  eddig nem volt  megfelelı. Elkép-
zelhetınek tartja a jövıben, hogy az általuk tervezett terjesztéssel 500 Ft-ért ke-
rülne értékesítésre a kiadvány. Javasolja, hogy miután az eddigi terjesztés nem 
volt megfelelı, a mostani terjesztéssel ingyenessé tenni és a késıbbiekben pedig 
pénzért értékesíteni a kiadványt.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nem ért egyet a Kalendárium ingyen terjesztésével, javasolja 500 Ft összegben 
történı értékesítését.  
Miután több hozzászólás nincs, felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt a határo-
zati javaslat ismertetésére. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Tájékoztatásért 
Közalapítvány részére  a 2007. évi Vecsési Kalendárium kiadásához 800 e Ft 
támogatást biztosít a 2006. évi költségvetés fejlesztési és mőködési céltartaléká-
nak terhére.  
A Kalendárium elkészítését követıen annak terjesztése 500 Ft összegben  érté-
kesíthetı, mely bevétel összege a Közalapítványt illeti. . 
Felkéri a jegyzıt a rendelet tervezet módosító elıkészítésérıl és annak a Képvi-
selı-testület elé beterjesztésérıl gondoskodjon.   
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta hatá-
rozatát:  
 
 

 
208/2006.(XI.21.) határozat 

 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Tájé-

koztatásért Közalapítvány részére  a 2007. évi Vecsési Kalendárium 
kiadásához 800 e Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés fejlesztési és 
mőködési céltartalékának terhére.  

 
2) A Képviselı-testület a Kalendárium elkészítését követıen annak érté-

kesítési áraként 500 Ft/db árat határoz meg, mely bevétel összege a 
Közalapítványt illeti meg.  

 
3) A támogatás tekintetében az Önkormányzat és a Közalapítvány köte-

les megállapodást kötni, melyben a határozatban foglaltaknak megfe-
lelıen az értékesítésre vonatkozóan kikötéseket kell, hogy tartalmaz-
zon és errıl a megállapodásban foglalt határidıre elszámolni köteles.  

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
4) Az elszámolást követıen a Polgármester a Képviselı-testületet tájé-

koztassa a két ülés között történt fontosabb események napirend ke-
retén belül.  

5) Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását 
készítse el és gondoskodjon annak Képviselı-testület elé történı ter-
jesztésérıl.  

 
Határid ı: 2006. december 
Felelıs:     Takács Mária 
         Jegyzı  
 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Józsa Katalin 
  Intézményvezetı 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság nem érti, hogy miért  a 2005 évrıl készült a beszámoló, 
mikor most 2006. november van. Az összes többi beszámoló erre az évre vonat-
kozik. . Ez volt az egyhangú vélemény. Részletesebb és áttekinthetıbb anyagot 
szeretnének kapni a Vezetı asszonytól. Az intézmények dolgozói arról számol-
tak be, hogy kevés gyümölcsöt kapnak a gyerekek.Pl. a Toldy u-i Óvodába ked-
di napokon gyümölcsöt kell a gyerekeknek bevinni, mert nem kapnak a Konyhá-
tól. Az is elhangzott,  hogy a gyerekek eldobálják a kenyeret, almát, de ez nem 
menti fel a Konyhát az alól, hogy gyümölcsöt adjon az ebéd mellé. Megtakarí-
tásként 3,639,740 Ft szerepel. Talán inkább ebbıl a pénzbıl gyümölcsöt, süte-
ményt  vagy mást lehetett volna a gyermekek részére adni.  
Sokkal részletesebb beszámoló elkészítését kéri a Szociális Bizottság, ezért nem 
támogatja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a beszámolót.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megadja a szót Józsa Katalin Gazdasági vezetı asszonynak. 
 
Józsa Katalin Központi Konyha  vezetıje: 
Hosszú évek óta  igyekezett mindig  röviden a lényeget leírni. A Központi 
Konyha mindig az elızı évrıl, utólagosan  készít beszámolót. A megtakarítás 
nem költségvetési megtakarítás: éveken keresztül mindig az volt a probléma, 
hogy a Konyha veszteséges. Ennek ellensúlyozására a lakossági külsı kiszállí-
tást és fızést célozták meg és ebbıl adódott a Konyha megtakarítása.  Ez nem a 
költségvetésbıl megtakarított összeg.  
Az, hogy kevés gyümölcsöt kapnak a gyermekek az a beszerzési ár függvénye 
is. Igyekeznek a gyümölcsöt friss zöldáruval pótolni. Véleménye szerint sokkal 
egészségesebb a friss zöldség a levesbe, míg az almát eldobálják a gyermekek. 
A szétosztásnál is múlik, hogy a gyermek mit kap meg. Az intézmény vezetınek 
feladata ellenırizni a szétosztást. Az, hogy az óvodák kiírják, hogy mit kérnek, 
erre nem tud mit mondani. Ha nincs gyümölcs, mindig igyekszik azt  mással pó-
tolni.  Igyekeznek újításokat is bevezetni., a reggeliket változatosabbá tenni.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint ez egy 2005. évi elıterjesztés. 2005 évben és 2004 évben is 
volt beszámoló, akkor most miért 2005 évi beszámolót kaptak. A 2005. októberi 
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testületi ülésen is tárgyalták már a 2005. évi beszámolót. Vagy ez a rossz elıter-
jesztés, vagy az elızı két évi volt rossz.  
 
Józsa Katalin Központi Konyha vezetıje: 
Mindig a visszamenıleges éveket készítette el.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Kéri, hogy pontosítsanak, mert ez nem érthetı számára. 
Az elıterjesztés szerint 127 millió Ft volt a költségvetésben a Központi Konyha 
kiadás-bevételi oldala. A fejlesztési összeg 30 millió Ft körüli összeg körül ala-
kult. Az elvégzett munkák 22 millió Ft értékben részben saját költségvetésbıl, 
részben az Önkormányzat által biztosított keretbıl lettek finanszírozva. Az Ön-
kormányzat által biztosított kereten túl milyen egyéb költségvetése van a Kony-
hának?   
 
 
Józsa Katalin Központi Konyha vezetıje: 
Nincs más költségvetése a Konyhának.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy az egyéb bevételt ne megtakarításnak nevezzék, hanem + bevé-
telnek, így érthetıbb lesz mindenki számára.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy a Szociális Bizottsággal történt pontosítás után a következı tes-
tületi ülésen tárgyalják újra az elıterjesztést. 
Szavazásra teszi fel a „Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 
2005. évi munkájáról” c. napirend levételét, annak a Szociális Bizottsággal tör-
ténı pontosítását és a következı testületi ülésen történı tárgyalását, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

209/2006.(XI.21.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Beszámoló az Ok-
tatási Intézmények Központi Konyhája 2006. évi  munkájáról” c.  elıter-

jesztést a Szociális Bizottsággal történı egyeztetés és pontosítás után a Kép-
viselı-testület a következı ülésen újratárgyalja. 

 
 
 
5.Napirendi pont: 
A Gondozási Központ 2006. évi beszámolója 
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Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia 
  Gondozási Központ Vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a beszámolót. A Gondozá-
si Központ részérıl évrıl-évre mindig ilyen mindenre kiterjedı, alapos munkát 
kapnak, gratulál a Vezetı asszonynak. Kéri az intézményvezetıket, hogy ilyen 
részletes elıterjesztést, beszámolót készítsenek a Képviselı-testület részére.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megadja a szót Pereginé Vodila Terézia asszonynak, a Gondozási Központ ve-
zetıjének. 
 
Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje: 
A beszámoló tartalmazza azokat a feladatokat, amelyeket szeretnének megvaló-
sítani. 
Fontos volna jelzırendszeres házi segítségnyújtás kialakítás, valamint a hajlék-
talanok nappali ellátása. A hajléktalanok eljönnek ebédelni, a fürdésük is bizto-
sított, de a nappali melegedı hiányzik. Fürdés után fáznak és leülnek a folyosóra 
és az ott lévı idısekkel konfliktusba keverednek. Talán ki lehetne alakítani a 
szemben lévı helyiségek közül egyet, ahol ott tartózkodhatnának. A jogszabály 
is lehetıséget ad arra, hogy integrált intézmény forma keretében mőködjön a 
Gondozási Központ keretén belül.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni a kiegészítést. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Gondozási Központ 2006. 
évi beszámolóját, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

 
210/2006.(XI.21.) határozat 

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
a Gondozási Központ 2006. évi beszámolóját elfogadta. 
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6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a 2006. I-IX. havi gazdálkodásról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással el-
fogadásra javasolja.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Látha-
tó, hogy a költségvetés idıarányosan, jól teljesült, nincsenek likviditási gondok, 
a bevételek-kiadások a tervezett szinten alakultak. A költségvetés tervezésekor a 
Képviselı-testület reális alapokon, jól tervezett és ezt a Hivatal és az Intéz-
ményvezetık közremőködésével jól sikerült realizálni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az elıterjesztést, melyet a 
Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

211/2006.(XI.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a 2006. I-IX. havi gazdálkodásról szóló tájékoztatót 

elfogadta. 
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7.Napirendi pont: 
A 2006. évi költségvetés 6/2006.(II.21.) rendelet módosítására rendelet-tervezet 
Elıterjesztı:Takács Mária  
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Képviselı-testület megalkot egy költségvetést, amiben elképzeli a Város mő-
ködését, meghatározza a mőködési kiadásokat, fejlesztéseket, stb. Az év során 
ezt módosítják, van olyan, amihez több pénz kell, van olyan, amit nem lehet el-
végezni. 
A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi a NNÖK elnökét, hogy egyetértési jogukat adják-e az elıterjesztés elfo-
gadásához?  
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke:  
A NNÖK egyetértési jogát adja a rendelet-tervezet elfogadásához.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

21/2006.(XI.21.) rendelet 
a 2006. évi költségvetésrıl szóló 

6/2006.(II.21.) rendelet módosításáról 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi költségvetés-
rıl szóló 6/2006.(II.21.) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1.§ 

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 
A képviselı-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
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a.) bevételi fıösszegét    4.351.798 e Ft 
b.) kiadási  fıösszegét    4.351.798 e Ft 

állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 

2.§ 

A NNÖK elıirányzat módosításai a 2/a. számú mellékletben, a CNÖK elıirány-
zat módosításai az 2/b. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. 

3.§ 

Az Általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 3.sz. mel-
léklet szerint határozza meg. 

4.§ 

A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 4/a.sz. mel-
léklet , a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 4/b. 
sz. melléklet szerint határozza meg. 

5.§ 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Vecsés, 2006-11-01       Szlahó Csaba   Takács Mária 
                Polgármester        Jegyzı  
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8.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Sajnálatos, eddig még olyan esettel nem találkoztak, hogy egy beruházás során 
ellopták a lerakott követ és vezetéket. A jövıre vonatkozóan ennek ez tanulság-
gul kell szolgálnia. 
A Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

212/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

a Vecsés, Fı út 110. sz. alatti Gyámhivatal épületében a szociális 
blokk csatorna javítási munkáira 

bruttó:  485.826.- Ft-ot, 
a Halmy J. téren létesítendı kandeláberek beüzemeléséhez 
szükséges eltulajdonított vezetékek pótlására 

bruttó:  510.346.- Ft-ot 
Összesen:  996.172.-  Ft-ot  

 
biztosít pótelıirányzatként a 2006. évi költségvetés mőködési és fej-
lesztési céltartalék (7/b. sz. melléklet 3.15. sora) költségsora terhére.  
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2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondos-
kodjon. 

 
Határid ı: 2006. évi beszámoló  
Felelıs: Takács Mária  
  Jegyzı  
 
 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

213/2006.(XI.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadta. 
 
 
 
10.Napirendi pont: 
Szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosításáról rendelet-
tervezet 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A  Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
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A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

22/2006.(XI.21.) rendelet 
 

a szociális ellátásokról szóló 20/2003-(XI-25.) rendelet 
módosításáról  

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról 
szóló, többször módosított 20/2003. (XI. 25.) rendeletének (a továbbiakban: 
Szr.) módosításáról – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következı rendeletet 
alkotja: 
 

1. § Az Szr. 14. § (2) bekezdésének második fordulata a következık szerint 
módosul: 
„14. § (2) (A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figye-
lembe vehetı….továbbá), ha a kérelmezı havi gyógyszerköltsége eléri, 
vagy meghaladja a családi jövedelem egy fıre esı összegének, illetıleg az 
egyedülálló jövedelmének 10 %-át.” 

 
2. § Ez a rendelet 2006.07.01-tıl lép hatályba.  

 
 

Szlahó Csaba   Takács Mária 
Polgármester       jegyzı  

 
 
 
11.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsési Beruházó Viziközmő Társulat 2005. évi mőködésérıl, 
gazdálkodásáról 
Elıterjesztı:Lırincz Ferencné 
  Társulat Elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag támogat-
ta.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

 
 
 

214/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Be-
ruházó Viziközmő Társulat 2005. évi mőködésérıl, gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatást elfogadja.  

 
2) Hozzájárul ahhoz, hogy a Vecsési Beruházó Viziközmő Társulás az 

általa felvett hitel lejártáig, 2007. december 31-ig tovább mőködjön.  
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
Kötelezı eszközfejlesztésre biztosított költségvetési keret felosztása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és úgy határozott, hogy két részre osztja a 
támogatást. 
Megjelöltek 4 nagyobb és 4 kisebb intézményt. 
Az általános iskolák egyenként 300 e Ft támogatásban, a kisebb intézmények 
200 e Ft támogatásban részesülnek egyenként. 
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Czibolya Zoltán képviselı: 
Miután 8 intézmény adott be kérelmet módosító indítványa, hogy a 2 millió Ft-
ot egységesen osszák fel a 8 intézmény között.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az eredeti javaslat is az egyenlı felosztásról szólt. 
A Bizottság végül is ezt az elıterjesztett írásos formát fogadta el. 
Véleménye szerint is igazságosabb, ha egyenlı részben kapná minden intéz-
mény. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely 
szerint a 8 intézménynek  egyenlı részben 250.000 Ft-ot biztosítanak  kötelezı 
eszközfejlesztésre, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

215/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
11/1994.(VI.8.( MKM rendelet 7. számú mellékletében elıírt kötelezı 
(minimális) eszköz és felszerelés jegyzékbıl hiányzó eszközök beszer-
zését a mellékelt táblázat alapján. A fedezetet a 2006. évi költségvetési 
rendelet 7b. számú melléklet oktatási céltartalék 2.4.6. sora tartal-
mazza, melybıl a táblázat szerinti összegek átcsoportosítását rendeli  
el a szakfeladatra. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2006. évi költségvetési rende-

let módosításáról. 
 

Határid ı: 2006. december 
Felelıs:   Takács Mária 
     jegyzı 

 
13.Napirendi pont: 
Bükk László volt polgármester külön juttatásának megállapítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Bükk László polgármester úr 8 éven át volt városunk elsı számú vezetıje. Az, 
hogy  a költségvetés minden tekintetben stabil és nyolc év alatt csak megerısö-
dött az İ keze munkája is ezért javasolja a 6 hónap illetmény megadását részére, 
amelyet a 2006. évi költségvetés biztosítani tud. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra ajánlja 
az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal 
elfogadott és meghozta határozatát: 

 
 

216/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bükk László 
volt polgármester részére három havi illetményének megfelelı, 
1.417.500,- Ft összegő külön juttatást állapít meg a 2006. évi költség-
vetésben tervezett összeg terhére. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére.  
 
Hagáridı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
  
14.Napirendi pont: 
Komposztáló-hulladékudvar és a VETÜSZ telephely kialakítása 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  MKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Feltétlenül szükséges, hogy a Képviselı-testület az elıterjesztést a következı 
évben beütemezze. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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217/2006.(XI.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Komposztáló – hul-
ladékudvar és a VETÜSZ telephely kialakításával kapcsolatos beszámolót 

elfogadta. 
 
 
 
15.Napirendi pont: 
Oktatási céltartalék átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, hogy kiegészítését tegye meg. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A normatív állami támogatás mindig az elızı évi statisztikai adatszolgáltatásra 
épül. Minden intézmény saját maga készíti el létszámigényét, a költségvetésben 
ennek alapján számolják ki a normatív támogatást. Az év közbeni változásokat 
folyamatosan ellenırzik. Ezeket figyelembe véve miután csökkent a tanuló lét-
szám a határozatban szereplı átcsoportosítás szükséges az intézmények költség-
vetésébıl.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás  nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

218/2006.(XI.21.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a becsült és 
tényleges létszám különbsége – csökkenése – miatt az intézmények 
normatív elıirányzatából a 2006. évi Költségvetési rendelet általános 
tartalék sorába átcsoportosít az alábbi táblázat szerint az állami 
normatíva elszámolásához történı fedezet biztosítása céljából: 
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Intézmény neve Oktatási normatív támogatás túllé-
pése 

Falusi Általános Iskola                1.586.800,- Ft 
Gr.Andrássy Gyula Ált.Iskola                   858.880,- Ft 
Halmi Telepi Ált.Iskola                   622.160,- Ft 
Vecsési Zeneiskola                   315.000,- Ft 
                  Összesen:                 3.382.840,- Ft  
 
 
 

2) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet követ-
kezı negyedévi módosításának elıterjesztésérıl.  

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:      Takás Mária 
  Jegyzı 
 
16. Napirendi pont: 
Munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Kéri a Tisztelt Képviselı-testületet a munkacsoport felállítására. 
A Város valamennyi intézménye elszórtan helyezkedik el, a munkacsoportnak 
az lenne a feladata, hogy egy végleges helyre helyezzék el ezeket az intézmé-
nyeket. Felméri, hogy melyik volna az az intézmény, amely fejlesztésre szorul, 
ennek a feltérképezését ennek a Bizottságnak kellene létrehozni. 
Javasolná munkacsoport tagnak: Tábori Ferenc, Hanek Gábor, Saska Istvánné, 
Skribek Zoltán és Lırinc Ferencné képviselıket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Tábori Ferenc urat, hogy vállalja-e? 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Hanek Gábor urat, hogy vállalja-e? 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Saska Istvánné asszonyt, hogy vállalja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Lırincz Ferencné asszonyt, hogy vállalja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán urat, hogy vállalja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság részérıl  Enyedi Tibor külsı bizottsági tagot  delegálja, 
aki vállalta a megbízást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Tábori Ferenc, Hanek Gábor, Saska Istvánné, Lırincz 
Ferencné és Enyedi Tibor munkacsoportba történı megválasztását, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

219/2006.(XI.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális in-
tézmények fejlesztése, létrehozása céljából munkacsoportot hoz létre. 
A munkacsoport tagjai: 

 
Tábori Ferenc  alpolgármester  
Hanek Gábor  képviselı 
Saska Istvánné képviselı 
Lırincz Ferencné képviselı 
Enyedi Tibor.  Külsı bizottsági tag. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
17.Napirendi pont: 
Intézményi világítás korszerősítés megvalósítás hitelfelvételéhez szükséges ki-
egészítések. 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

220/2006.(XI.21.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 167/2006.(IX.19.) 
határozatát a következıképpen módosítja: 
 

1) Intézményeinek világítás korszerősítésére 32.532.300 Ft összegő, 5 
éves futamidejő OTP Bank Rt-tıl történı célhitel felvételrıl döntött. 

 
2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat 

költségvetési bevételeit, ezen belül elsısorban a saját bevételeket 
ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre. 

 
3) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafize-

tésének idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben 
– a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen – a költségve-
tésbe betervezi és jóváhagyja. 
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4) A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelek-

bıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves kötele-
zettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88. § /2/ be-
kezdésében meghatározott korlátozás alá. 

 
5) A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti hi-

telre vonatkozóan az OTP Bank Rt-nél eljárjon és a vonatkozó szer-
zıdéseket aláírja.  

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
18.Napirendi pont: 
Budapest Airport Zrt. Konzultációs Bizottságába és a Zajvédelmi Bizottságába  
delegálás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, hogy kiegészítését tegye meg. 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Két határozati javaslatról dönt a Képviselı-testület. 
Az egyik, amely a Budapest Airport Zrt által mőködtetett Konzultációs Bizott-
ságba a 39/2006.(II.21.) határozat megerısítése, mely szerint a mindenkori pol-
gármestert és Dabasi János képviselıt delegálják. A másik a 209/2004.(XI.16.) 
határozat megerısítése, amely szerint a Zajvédelmi Bizottságba továbbra is Ba-
logh Csongor képviselıt delegálják.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, 
mely szerint a Budapest Airport Zrt. Által mőködtetett Konzultációs Bizottságba 
továbbra is tagként a mindenkori polgármestert és Dabasi János képviselıt dele-
gálják, melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellen-
szavazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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221/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
39/2006.(II.21.) határozatát megerısíti, ami szerint a Budapest 
Airport Zrt. Által m őködtetett Konzultációs Bizottságba továbbra is 
tagként a mindenkori polgármestert és Dabasi János képviselıt dele-
gálja. 

 
2) Felkéri a Polgármesteri Hivatal vezetıjét, hogy egy köztisztviselı 

részvételét biztosítsa a Bizottságban történı munkában való részvé-
telre. 

 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Budapest Airport Zrt. 

Elnökét értesítse. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

222/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
209/2004./XI.16./ határozatát megerısíti, ami szerint a Budapest 
Airport Zrt. Által m őködtetett Zajvédelmi Bizottságba továbbra is 
tagként Balogh Csongor képviselıt delegálja. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról a Budapest Airport Zrt. 

Elnökét értesítse. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
19.Napirendi pont: 
MONDA-Központi Riasztórendszer Kft ajánlata járırszolgálathoz 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri Alattyányi István képviselı urat, hogy kiegészítését tegye meg. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Az elızı Képviselı-testület  Közrendvédelmi Bizottsága szeptember hónapban 
már tárgyalta az anyagot. Elviekben  támogatta a járırszolgálat beindítását, 
amennyiben a Polgármesteri Hivatal megtalálja erre a fedezetet. Miután a fede-
zet biztosítva lett, két hónapos próbaidıre tesztelnék a járırszolgálatot este 
22.00 órától reggel 04.00 óráig. A járırszolgálat külterületet is érintene.  A meg-
állapodás szerint csak szabadnapos rendırök vehetnének részt a járırszolgálat-
ban, civilek nem. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

223/2006.(XI.21.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul 
Vecsés Város közigazgatási területén járırszolgálat létrehozásához 
2006. december 1-tıl, 2 hónapos próbaidıvel. A 2006. évre esı egy 
havi költséget 407.250.- Ft-ot a 2006. évi költségvetés mőködési és fej-
lesztési céltartalék (7/b. sz. melléklet 3.15. sora) költségsora terhére 
biztosítja. 
2007. január 1-tıl a járırszolgálat díját a 2007. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondos-
kodjon. 

 
Határid ı: 2006. évi beszámoló, ill. 2007. évi költségvetés tervezése 
Felelıs: Takács Mária 

  Jegyzı 
3) Utasítja a Polgármestert, hogy a vonatkozó szerzıdést a MON-Da 

Kft.-vel kösse meg. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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20.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy az interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e? 
 
 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A választ elfogadja. 
 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
- Bemutatja a Lakóparkban készült fotókat, melyeken döglött kutyatetem, ha-
lomba rakott szemét látható. Van olyan felvétel is, ahol egy hölgy a szemetet 
teszi ki a kocsijából. Kéri a Jegyzı asszonyt, hogy nézzenek utána ki ez a sze-
mély és ne csak 30.000 Ft bírsággal sújtsák.  
- Kéri továbbá, hogy az ott kirakott szelektáló szemétgyőjtıt is szüntessék meg, 
mert ha tele vannak, akkor is vonzza az embereket a szemét lerakására.  
- A Dessewffy utcában hosszú idı óta egy tanker autó áll.  
- Kéri továbbá, hogy az Erzsébet téren lévı árkot hozzák rendbe, teljesen tele 
van falevéllel, miután az autóbuszok ott parkoltak és teljesen beborították az ár-
kot.   
- Felháborítónak tartja, ami az Erzsébet téren éjszakánként történik. Az iskola, a 
templom lépcsıjén randalíroznak a gyerekek. A térfigyelı kamerát senki sem 
ellenırzi, hiába van ott.  
- a templom elıtti parkolót az egyház rendbe tette. Parkoló bábut kérnek és 1 db 
szemetest.   
 
Oláh László képviselı: 
A szelektív hulladékgyőjtıvel kapcsolatban az a véleménye, hogy használják az 
emberek, csak az a baj, hogy már minden győjtıbıl kifolyik amit oda belerak-
tak. Javasolja, hogy sőrőbben ürítsék a hulladékgyőjtıket, fıleg a mőanyag pa-
lackok esetében.  
 
Tóth Judit képviselı: 
Az Akácfa utca 10. sz. alatt pónilovakat tartanak. A környezı lakosok fel van-
nak háborodva a bőz miatt.  
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Kéri szólítsák fel ıket, hogy szüntessék meg ezt az állapotot.  
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Tóth Judit képviselı:  

- Kérdése, hogy az Önkormányzat kötelezheti-e a tulajdonost a balesetve-
szélyes magas fák metszésére, ha azok  magántulajdonban vannak?   

- - A Róder Imre-Akácfa utcánál megsérült az árokszegély betonja, mikor 
lesz kijavítva?  

 
 
Oláh László képviselı: 
Kérdése, hogy a Lırinci utcában folytatják-e a járda építést? Nem tudnak a ke-
rékpárosok és gyalogosok hová  lehúzódni a forgalmas útról. Az emberek térdig 
gázolnak a vízben, sárban. Járdát szeretnének.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A jövı évben pályázati pénzbıl fogják megjavítani a Lırinci utcát és úgy terve-
zik, hogy mellette járda is épüljön.  
 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentések 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tagjait már tájékoztatta, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
tériumnál, amely a Belügyminisztérium jogutódja pályázatott nyújtottak be 1,5 
millió Ft összegben. A pályázaton 800 e Ft-ot nyertek, mely összegbıl rend-
számfelismerıt szeretnének vásárolni a bőnmegelızési program keretében. Az 
egyeztetések megtörténtek, ki lett választva a rendszámfelismerı rendszer, amit 
nyílt nap keretében be is fognak mutatni a lakosság tájékoztatására. A rendszám-
felismerı rendszer megvételéhez 350 e Ft önrész áll rendelkezésre.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Hétvégén részt vett a Tájház bálján. A Kulturverein Egyesület 3.4 millió Ft-ot 
győjtött össze eddig  a Falumúzeum Tájház építési-felújítási  költségeire. Ez 
igen szép eredmény. Az Önkormányzatnak is célja, hogy a terveket próbálják 
valóra váltani. A tervek rendelkezésre állnak, még a szükséges anyagi fedezetet 
kell megtalálni.  
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Takács Mária jegyzı: 
A helyi védettséggel kapcsolatos rendelet  módosítást elkészítették, melyet de-
cember 19-i testületi ülésén tárgyal a Képviselı-testület.   
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután a következı napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselı-
testület, felkéri az érdeklıdıket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni.  
 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester     jegyzı  
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
 
 
 
 


