
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 

a Képviselı-testület 2006. június 7-én megtartott rendkívüli ülésén 
(Vecsés, Szent István tér 1.) Kezdés idıpontja: 16.00 óra 

 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Bükk László, Dabasi János, dr. Fekete Károly, Gál Ist-
ván, dr. Gerencsér Blázs, Gyurákiné Sárdi Krisztina, Hanek Gábor, 
Lırincz Ferencné, Pável Béla, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, dr. Ternyák 
Istvánné, Tóth Judit, dr. Zsingor Ivánné. 

 
Bükk László polgármester. 
Köszönti a Képviselı-testület megjelent tagjait. 
Megállapítja, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, mivel a megválasztott kép-
viselık közül 15 fı jelen van. 
 
A rendkívüli ülést megnyitja. 
 
1. napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. Tıketartalék csökkentése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

97/2006.(VI.7.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
177/2004.(X.19.) határozatát a következık szerint módosítja: 

 
A 100%-os tulajdonban lévı VETÜSZ Kft. A hivatkozott határo-
zatban megjelölt törzstıke csökkentésével egyidejőleg tıketartalé-
kát 4.168.759 Ft-tal csökkenti. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratban történı módosítás 

végrehajtásáról gondoskodjon. 
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Határid ı: félévi beszámoló 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Mentıállomás létesítéséhez szándéknyilatkozat 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester. 
Megkeresték a Mentıszolgálatot, mert tudomásukra jutott, hogy a Ferihegyen 
lévı mentıállomást felszámolják. A Mentıszolgálattól itt jártak, megnézték azt 
a területet, amit az önkormányzat tudna biztosítani. A gyáli önkormányzat is 
szeretne hasonló módon kialakítani egy mentıszolgálatot Gyálon. A Repülıtér 
közelsége, és az elhelyezkedés szempontjából, és a lakosság egészsége értelmé-
ben azt javasolja, hogy a testület jól fontolja meg ezt a kérdést. Nagyon jó lenne, 
ha itt Vecsésen mőködne Mentıállomás. Terület van rá, a Dózsa György úti 
rendelı területén lehetne kialakítani. 
 
Felkéri az Egészségügyi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága véleményét. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Minden félek éppen jó lenne, ha megvalósulna a Mentıállomás a Dózsa György 
út 50 szám alatt, mert hely van bıven elférne. Nemcsak Vecsést, hanem a kör-
nyéket is ellátná. 
Az Önkormányzatnak az épületet kell csak biztosítani, a többit a Mentıszolgálat 
adná. 
 
Bükk László polgármester. 
Legutóbb abban állapodtak meg a testületi ülésen, hogy keressék meg a Mentı-
szolgálatot, és kérjenek anyagot a létesítéssel kapcsolatban. Ezt az anyagot meg-
kapták, melyet az elıterjesztés mellékleteként megkapott minden képviselı. 
Vecsésen van olyan cég, amelyik lakóházakat épít, egy új hı-technológiával, 
melynek m2-re jóval alacsonyabb az átlagnál. Szeretné ezt a céget megkeresni, 
hogy esetleg pi-pi-pi formában tudnának-e együttmőködni az önkormányzattal. 
Amikor erre sor kerülne, akkor kellene a testület eldönteni, hogy milyen önrészt 
biztosít. Utána pedig évenként olyan, mintha bérleti díj formájában fizetné a tes-
tület. 
Javasolja, hogy a testület a szándékát fejezze ki, hogy a következı évben a költ-
ségvetésben fedezetet biztosít a mentıállomás megépítésére, és a tervezési költ-
séget is biztosítja a 2006-os évben. Ezt kellene most elsı lépésben megszavazni 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
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Azt szeretné megkérdezni, hogy a Lırinci úton lévı volt öregek napközi ottho-
na, amely a Támogató Szolgálatnak csak átmenetileg lett odaadva, nem lehetne-
e ott kialakítani a Mentıszolgálatot? 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Dózsa György úton nagy terület van, nincs kihasználva, mást úgysem lehet ott 
kialakítani. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Most a tervezési díjról szavaz a testület? 
 
Bükk László polgármester. 
Nem a tervezési díjról, hanem arról, hogy a testület szándékát fejezi ki arra vo-
natkozóan, hogy a Dózsa György u. 50. szám alatt Mentıállomás épüljön. 
 
Bükk László polgármester. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

98/2006.(VI.7.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete szándékát feje-
zi ki arra vonatkozóan, hogy a Dózsa György út 50 szám alatt Mentı-
állomás épüljön meg. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontra vonatkozó együtt-

mőködési megállapodást az OMSZ-tal kösse meg. 
 
Határid ı azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester. 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést 16,30-kor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
Bükk László       Takács Mária 
  polgármester           jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  


