
JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: 
 A Képviselı-testület 2006. május 30-án megtartott ülésérıl. 
 Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra)  
 
 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Balogh Csongor, Bükk László, Dabasi János, dr. Fekete 
Károly, Gál István, dr. Gerencsér Balázs, Gyurákiné Sárdi Krisztina, 
Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Pável Béla, Saska Istvánné, Skribek 
Zoltán, Szlahó Csaba, Tóth Judit, Vékony Ferenc, dr. Zsingor Ivánné. 

 
 
Bükk László polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelent vendégeket. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 17 fı képviselı jelen van. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı asszony késıbbre jelezte részvételét.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Önkormányzati mősor készítésére kiírt televíziós pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
A Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch igazgatói megbízásával 
kapcsolatos döntés 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
Fogorvosi alapellátás 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
Intézményi világítástechnikai korszerősítés pénzügyi konstrukciója 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Felvételre javasolja a Sportpálya fejlesztésérıl tájékoztatás c. napirendi pontot.  
 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott. 
 
Levételre javasolja: 
Fellebbezések 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy  a 17. napirendi pont megtárgyalását az 5. napirendi ponttal  
cseréljék fel.  
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre és cserére javasolt napirendi pontokat, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2005. évi munkájáról  
Elıterjesztı:Kelemen József 
  Monori Rendırkapitányság 
4.Napirendi pont: 
A 2006. évi költségvetés 6/2006.(II.21.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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5. Napirendi pont: 
Önkormányzati mősor készítésére kiírt televíziós pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Bükk László  
  polgármester 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 
ellátásáról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
7.Napirendi pont: 
A Kispatak és Katica lakóparkok csapadékvíz rendszerének üzemeltetési 
szerzıdése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
Ingatlanértékesítés 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
9.Napirendi pont: 
Ingatlanvétel  

a. Falusi Nemzetiségi Óvoda kertjének bıvítéséhez 
b. GYÁVIV kft – korszerő ügyfélszolgálati iroda kialakításához 

10.Napirendi pont: 
0202. helyrajzi számú út tervezési szerzıdése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül  
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
12.Napirendi pont: 
A Széchenyi u. útépítés kivitelezéshez mőszaki ellenıri megbízási díj 
fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
13.Napirendi pont: 
A Lırinci út- Besztercei u. útépítés és a lakótelepi parkoló kiépítéséhez fedezet 
biztosítása  
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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14.Napirendi pont: 
Reménysugár a Beteg Gyerekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány 
támogatása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása bőnmegelızési modellprojekt megvalósítására 
Elıterjesztı:Bükk László   

Polgármester 
16.Napirendi pont: 
Fogorvosi alapellátás 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
17.Napirendi pont: 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
18.Napirendi pont: 
Az „Intézmények szerkezeti átalakítására” létrehozott munkacsoport intézkedési 
javaslata 
Elıterjesztı:Lırincz Ferencné 
  Alpolgármester, munkacsoport vezetıje 
19.Napirendi pont: 
A Falusi Átalános Iskola – Dorfschule Wetschesch igazgatói megbízásával 
kapcsolatos döntés 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
20.Napirendi pont: 
Intézményi világítástechnikai korszerősítés pénzügyi konstrukciója 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
21.Napirendi pont: 
Sportpálya fejlesztésérıl tájékoztatás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
22. Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
23.Napirendi pont: 
Interpelláció 
24.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
25.Napirendi pont: 
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Kérdés 
26.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok sorrendjét, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott.  
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Május 5-én került sor a Tájház vízszigetelési munka ellenırzésére. 
Május 5-én a Városháza Dísztermében került sor a Zrínyi Miklós Katonai 
Fıiskola diákjainak feladat felkészítı bemutatkozására, amely sikeres volt. A 
diákok köszönetüket fejezték ki, hogy fogadták ıket. 
Május 4-én  a Rendelıintézet közbeszerzési kiírásának megfelelıen a szerzıdés 
aláírása megtörtént. A kivitelezı a feladat elvégzésére felvonult.  
Május 27-28-án került sor a Mini Expo megnyitására, amit az Önkormányzat 
Képviselı-testülete is támogatott. A rossz idı ellenére is sikeres volt a 
rendezvény.  
Ebben az idıszakban történt a Falusi Óvoda ünnepélyes átadása is, mellyel 
kapcsolatban ismerteti az Óvoda Vezetıjének köszönı  levelét.  
Május 29-én a GYÁVIV Kft. közgyőlésén vett részt.  
Ismeretes, hogy a Menıszolgálat a II. terminálnál bizonyos okok miatt 
megszőnt. A Fıorvos urat  felkérte, hogy vegye fel velük a kapcsolatot. 
Márciusban dr.  Mártai István szakmai vezetı arról tájékoztatta, hogy az ügy 
fontosságára való tekintettel azt tervezi, hogy egy késıbbi idıpontban egy 
rendkívüli összejövetelt tartanak, ahol a problémákat megbeszélnék. Itt a 
rohammentı szolgálatról van szó. Ez a mentı most Monorról vagy Kispestrıl 
érkezik hívás esetén. Véleménye szerint érdemes lenne ebben az ügyben lépni 
már csak azért is, mert Gyál Város is arra törekszik, hogy mentıszolgálatot 
építsen.Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a  jövı hétre rendkívüli ülést 
hív össze a szándéknyilatkozat megtételével kapcsolatosan.  
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Májusban a gabonakongresszus záróeseményét az üllıi Dóra majorban tartották. 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy Mariann Fischer Boel asszony az EU 
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mezıgazdasági biztosa a Vecsési Vállalkozók Szövetsége által szervezett majori 
programon vett részt. Levelében köszönetét fejezte ki a vendéglátásért, a 
programokért, amivel nagyon meg volt elégedve.  
A Falusi Általános Iskola elıtt felszereltek egy berendezést, amely figyelmezteti 
az autóvezetıket, hogy ha 50 km-nél gyorsabban halad az autó, kiírja hogy 
lassítsanak. Ezzel a gyermekek biztonságát tudják növelni.  
 
Már János NNÖK képviselı: 
A Falusi Iskola igazgatói kinevezésével kapcsolatos döntés február 8-án 
született meg, amely hatályon kívül helyezte az önkormányzati határozatot. Az 
óta a jogerıs bírói ítélet nem került végrehajtásra. Az iskolának jelenleg nincs 
érvényes kinevezéssel vezetı igazgatója. Szeretné felhívni a figyelmet arra, 
hogy itt van a tanév vége, igazgatói jogosultság híján az év végi zárás 
megkérdıjelezhetı. A Nemzetiségi Önkormányzat ezért nem felelıs, mindenben 
jogszerően járt el.   
 
Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztatót, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

77/2006.(V.30.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2005. évi munkájáról  
Elıterjesztı:Kelemen József 
  Monori Rendırkapitányság 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Üdvözli a Képviselı-testület ülésén megjelent Kelemen József urat, a Monori 
Rendırkapitányság vezetıjét, valamint Cseho Anna asszonyt, a Vecsési 
Rendırörs örsparancsnok helyettesét.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Biz.elnöke: 
A Bizottság részleteiben megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. A 
bizottsági ülésen elhangzottakkal kapcsolatban továbbra sem várhatják, hogy a 
rendırség kiadásait csökkenteni tudja, hogy a jövıben nagyobb összeggel tudjon 
rendelkezni. Számolni kell azzal, hogy az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a 
Vecsési Rendırörs ilyen eredményeket tudjon a jövıben is produkálni, továbbra 
is biztosítani kell a támogatást. Az agglomerációban romlottak a statisztikák, 
Vecsésen is visszaesés tapasztalható, de ezzel együtt is jó eredményeket értek el.  
Ha Vecsés Város Önkormányzata nem segítené a Rendırség munkáját, nehéz 
lenne azt szinten tartani. A Vecsési Rendırörs 22 fıs állománnyal rendelkezik, 
és 30.000 lakosra vigyáz. Szeretné megköszönni a Vecsési Rendırörsnek és 
Kelemen József úrnak a munkáját, bízik abban, hogy a következı években arról 
is lehet beszélni, hogy a Rendırség egységein belül mennyivel nagyobb 
összegeket  tud szánni saját állományára.  
 
Bükk László polgármester: 
Legtöbbször az utak megépítése után a fekvı rendırök elhelyezését kéri a 
lakosság. Kérik továbbá, hogy ellenırizzék a sebességet. 
Visszatartó erı a bőncselekmények elkövetésénél az, hogy egyre több otthonban 
van riasztókészülék. Ennek hiányában több lenne a betörések és lopások száma.  
A Rendırség együttmőködik a Monda Kft-vel, valamint a Polgárır Egyesülettel 
is szoros a kapcsolat tartás.  Ha valamilyen intézkedés szükséges, készségesen 
állnak rendelkezésre. Ezúton is megköszöni a Rendırség munkáját.  A 
Képviselı-testület a jövıben is biztosítani kívánja a Rendırség részére a 
támogatást annak érdekében, hogy az a színvonal, amely megvan továbbra is 
tartható legyen.  
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Dr.Zsingor Ivánné képviselı: 
Az Elıd utcában hatalmas gépkocsik, teherautók közlekednek. 5,5 tonnás 
súlyhatár helyett 20-25 tonnás autók járnak. Valamilyen terelıútra kellene 
irányítani ezeket a gépkocsikat.  
 
Kelemen József Monori Rendırkapitányság Vezetıje: 
Szeretné megköszönni az Önkormányzat támogatását. Úgy gondolja, hogy a 
Rendırség a költségvetési törvényben meghatározott keretek között és a 
rendelkezésre álló összeggel gazdálkodik. Az Önkormányzat a saját érdekében 
is támogatja a Rendırséget, mert ezzel a lakosságnak is jót akar. A kábítószerrel 
kapcsolatos észrevételek nem szerepelnek az Örs beszámolójában, mert ezekben 
az ügyekben nem az Örs nyomoz, hanem a Kapitányság.  
A terelı utakat nem a Rendırség jelöli ki, de helyszíni bírságokat ki tudnak 
szabni gyorshajtás esetén. Javasolja, hogy adott esetben jelezzék a Rendırırs 
felé, ezt csak közösen tudják megoldani.  
A Vecsési Rendırırs eredményeiben jelentıs szerepet játszik az önkormányzati 
támogatás amit kap, amit szeretne ismételten megköszönni.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet 
a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

78/2006.(V.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Rendırörs 

2005. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
4.Napirendi pont: 
A 2006. évi költségvetés 6/2006.(II.21.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a törvény elıírásai szerint készült és a 
zárszámadáskor megszavazott pénzmaradványok szerepelnek benne. A 
Bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással szavazott az elıterjesztésrıl.  
 
Tóth Erika Pénzügyi Alosztályvezetı: 
Most került kiosztásra a 3.b és a 4. sz. melléklet, amely kimaradt az 
elıterjesztésbıl. A költségvetés megszavazásakor a Családsegítı és  
Gyermekjóléti Szolgálat nem kapta meg még az állami támogatást. Ez most  
realizálódott 14 millió Ft összegben, ami az általános tartalékalapba fog 
bekerülni és a késıbbi módosítás során jelentkezik a költségvetésben.  
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
Kérdése, hogy szükség van-e az OMSB által  támogatott Sportújság kiadására. 
Nagyon sok hirdetés van benne. 
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Az OMSB a saját alapból támogatja az újság kiadását, a többség szükségesnek 
ítéli. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 
 

12/2006.(V.30.) Rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának  
12/2006.V.30.) rendelete 

a 2006. évi költségvetésrıl szóló 
6/2006.(II.21.) rendelet módosításáról  

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

1.§ 
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A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 
A képviselı-testület az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének 
 
 

a.) bevételi fıösszegét 3.909.556 e Ft 

b.) kiadási  fıösszegét 3.909.556 e Ft 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 
 

2.§ 

/1./ Az Önkormányzat költségvetését az 1/a. számú melléklet tartalmazza. 

/2./ a.) Az Önkormányzat bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 
2/b., számú mellékletek mutatják. 
 

b.) A 2005.évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések 
részletes bemutatását az 1/b.sz. melléklet tartalmazza. 
 

c.) Az 1/c.sz. melléklet azon ingatlanok nyilvántartása, melyek eladására  Ök. 
határozat van, de még nem  kerültek  eladásra. 

/3./ A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. számú melléklet, az intézményi 
bevételeket intézményenként − címenként − a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

/4./ A  Képviselı-testület a 2006. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásai − és ezen belül kiemelt − 
elıirányzatait ,valamint az intézményi támogatásokat a 3/b. számú melléklet 
szerint állapítja  meg. 

/5./ A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 
mőködési jellegő feladatok kiadásait − ezen belül kiemelt elıirányzatait − 
(címenként), a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege illetve 
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 4. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 

/6./  A Képviselı testület a felújítási elıirányzatokat célonként az 5. számú 
melléklet  szerint , fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
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/7./ Az Önkormányzat általános tartalékát 34.480 ezer Ft összegben, a mőködési 
céltartalékát 58.799 ezer Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a 
felhalmozási céltartalékát 431.745 e Ft összegben a 7/b. számú mellékletben 
felsorolt célokra állapítja meg a Képviselı-testület. 

 
3.§ 

 
A NNÖK elıirányzat módosításai a 1/b. számú mellékletben, a CNÖK elıirányzatai 
az 1/c számú melléklet szerint módosulnak. 
 

 
 
 
 
 

4.§ 

 
Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 8.számú 
melléklet szerint határozza meg. 
 

5.§ 

 
A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását 9/a.számú melléklet, 
a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 9/b. számú 
melléklet szerint határozza meg. 
 
 

6.§ 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Vecsés, 2006-05-22 
 
 

Bükk László   Takács Mária   
polgármester         jegyzı 

 
 
 



 
 
5. Napirendi pont: 
Önkormányzati mősor készítésére kiírt televíziós pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Bükk László  
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A közbeszerzési eljárásnak megfelelıen megtörtént a kiírás és a pályázati 
anyagok berkezése. Összességében 5 pályázat érkezett az Önkormányzathoz. A 
Bizottság megtárgyalta és értékelte a pályázatokat. Az értékelés alapján az 
Önkormányzat Képviselı-testülete elé azzal a javaslattal áll elı, hogy igazából 
két olyan pályázat van, akinek az elbírálásánál nem akart semmiféle különbséget 
tenni, ez a két pályázat, melyeket elfogadásra javasol. Az egyik a William´s Kép 
és Hangstúdió, a másik a Vecsés „MÉDIA” Alapítvány.  
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Gyakorlatilag az 5 pályázatot a Bizottság 
úgy értékelte, hogy a William´s Kép és Hangstúdió, valamint a Telehullám Bt. 
adott le jó anyagot, a másik három nem volt méltó arra, hogy különösebb 
részletekben foglalkozzanak vele. A minıséget tekintve a legkiemelkedıbb a 
Telehullám Bt. volt. İk relatíve drágák és budapestiek, de elképzelni sem tudja, 
hogyan tudnának mősort készíteni. Szerinte vecsési alvállalkozókkal készítetnék 
el a mősort.  Véleménye szerint a Vecsés „MÉDIA” Alapítvány által beadott 
pályázat is összecsapott volt és ez elmondható a többiekrıl is.  
A Bizottság részérıl a Telehullám Bt-re 3 igen, 4 tartózkodás, a William´s Kép 
és Hangstúdió 2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás, a MÉDIA Alapítvány 2 nem és 5 
tartózkodás, a többi pályázat tekintetében  tartózkodtak és nemmel szavaztak.  
A Bizottság nem hozott határozati javaslatot.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Az OMSB ülésén a szavazás elıtt átvizsgálták az anyagokat. Szó volt arról is, 
hogy érvénytelennek nyilvánítják, nem hoznak döntést. Azonban végre 
megszületett a pályázati felhívás és 5 pályázati anyagból egy volt, ami a 
kérésüket és minden kívánalmukat figyelembe vett. A másik 4 pályázó 
figyelmen kívül hagyta azokat a tételeket, amiket megfogalmaztak. A William´s 
közel volt hozzá, de nekik sem sikerült mindent megválaszolni.  
Amelyik pályázatot a legjobbnak látta az Oktatási Bizottság ott jelezték, hogy az 
árnál el tudnak képzelni karcsúsítást, tudnak finomítani a vállalás összegén is.  
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Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
A Telehullám Bt drága, a másik budapesti ajánlat még drágább. A kiírásba nem 
lett beleírva az ár. A többi pályázat mind olcsóbb annál, ami objektív költség 
lehet.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Véleménye szerint  a Telehullám Bt számít a reklámbevételre, eszközállományt 
nem kér, a szerzıdés elıtt karcsúsításról is lehetne szó. Rugalmas a vele 
szerzıdni kész partnerekkel, alkotni kész valaki.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Telehullám Bt. 
pályázatát, melyet a Képviselı-testület 2 igen szavazattal, 15 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül  nem fogadott el. 
 
Szavazásra teszi fel a Williem´s Kép és Hangstúdió pályázatát, melyet a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 7 tartózkodással, 1 ellenszavazattal 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

79/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
„Önkormányzati m ősor készítésére kiírt televíziós pályázat”  címmel 
beérkezett pályázatok közül nyertesnek a WILLIAM´S KÉP ÉS 
HANGSTÚDIÓ /2220. Vecsés, Telepi út 83./ pályázatát fogadta el. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vecsési önkormányzat 

mősorkészítésére vonatkozó szerzıdést kösse meg. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 
ellátásáról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést,  annak elfogadását javasolja.  
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Az elıterjesztés igen alapos munkát takar, rendkívül szerteágazó feladatot 
tartalmaz.  
A 2. oldalon a 2. bekezdés tartalmazza, hogy havonta 318 családot érintett a 
támogatás. 
Kérdése, hogy hány egyedülálló és nagycsaládos van Vecsésen?  
 
Takács Mária jegyzı: 
Vecsésen 19000 ember él és ebbıl 15 ezer nagykorú. A 637 gyermek 
támogatása nem is olyan sok.. Olyan felmérés nincs, hogy hány nagycsaládos 
van. Erre nem volt szükség. Az egyedülálló szülıknél is a gyermekek 
létszámához viszonyítottan lehet megállapítani gyermekenként a meghatározott 
összeget. Ez már nem az Önkormányzat feladata. A Tb állapítja meg és 
folyósítja a gyermekvédelmi támogatást. Az  egyedülálló szülık tekintetében  az 
iskolához kapcsolódó étkezési és tankönyvtámogatás formájában lehet 
támogatni  a nagycsaládokat.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság ülésén kb 30  egyedülálló szülınek van kérvénye és ezek 
közül egy van, aki házasságban él a férjével.  
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Kérdése, hogy Vecsés Városban hány %-os a munkanélküliség? 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
A munkanélküliség Vecsés Városban kb 3 %-os.  
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Milyen mértékben nı a veszélyeztetett gyermekek száma? 
A Gyámhivatalhoz hihetetlen mennyiségő irat érkezik, ami állandó jelleggel 
emelkedik. Elıbb-utóbb szükség lesz egy létszámbıvítésre. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Örül annak, hogy védelembe csak 4 kiskorú gyermeket kellett venni a szülınek 
felróható magatartása miatt. Ha jelzést kapnak az iskoláktól, hogy a gyermek 
mulasztott folyamatosan, intézkedni kell annak érdekében, hogy a kiskorú be 
tudja fejezni az iskolai tanulmányait. A megelızés érdekében mindent meg kell 
tenni, amit közös munkával meg is tesznek. 
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Nagy István Elek Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje: 
Véleménye szerint nagyon jó eredmény, hogy csak 4 gyermeket kellett 
védelembe venni.  
 
Bükk László polgármester: 
A Gyermekjóléti Szolgálatra szükség van, igazából a fejlesztı pedagógus 
kérdését is rendezni kell. Erre normatív támogatás nincs ugyan, de valóban az 
óvodás korú gyermekek között sok olyan van, akik valóban rászorulnak a 
fejlesztı pedagógusok munkájára. Elégedettek lehetnek, hogy a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat olyan intézmény, amely ezeket a problémákat jól 
kezeli.  
 

80/2006.(V.30.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 
 
 
7.Napirendi pont: 
A Kispatak és Katica lakóparkok csapadékvíz rendszerének üzemeltetési 
szerzıdése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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81/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
Kispatak és Katica lakóparkok csapadékvíz elvezetés karbantartási 
szerzıdésének megkötéséhez 2006. július 1-tıl.  
A 2006. évre esedékes karbantartási díjat, 1.200.000,- Ft + 15 % ÁFA 
összeget pótelıirányzatként a 2006. évi költségvetés általános 
tartalékalap terhére biztosítja.  

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

tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

 
Határid ı:2006. évi beszámoló 
Felelıs:  Takács Mária 

 Jegyzı 
 

3. Utasítja a Polgármestert a vonatkozó szerzıdés aláírására. 
 

Határid ı:azonnal 
Felelıs: Bükk László 

  polgármester 
 
 
8.Napirendi pont: 
Ingatlanértékesítés 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság nem támogatta az elıterjesztés elfogadását. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az önkormányzati 
tulajdonú 6115 hrsz-ú, 10.3945 m² nagyságú szántó mővelési ágú /kivett/ 9.04 
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AK kat. jöv. Ingatlan értékesítését, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadott el és meghozta határozatát: 
 

82/2006.(V.30.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem járul hozzá az 
önkormányzati tulajdonú 6115 hrsz-ú, 10.3945 m² nagyságú szántó 

mővelési ágú /kivett/ 9.04 AK kat. jöv. ingatlan értékesítéséhez.  
 
 
9.Napirendi pont: 
Ingatlanvétel  

a. Falusi Nemzetiségi Óvoda kertjének bıvítéséhez 
b. GYÁVIV kft – korszerő ügyfélszolgálati iroda kialakításához 

 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Ezen a napirenden belül két határozati javaslatról dönt a Képviselı-testület. 
 

a/ Falusi Nemzetiségi Óvoda kertjének bıvítése 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 18 fı.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és támogatta az elıterjesztés elfogadását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, de nem hozott döntést. Javasolja, hogy 
késıbb térjenek vissza rá, a vételi ár is  csökkenhet a késıbbiekben.   
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint nem fogják olcsóbban adni, mint most. Módosító indítványa: 
A vételi árat ne a 2007-es költségvetés tartalmazza, hanem még ebben az évben 
fizessék ki egy összegben.  
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Nem tartja szükségesnek a terület megvételét. 
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Az Óvoda Vezetıjével történt tárgyalás alapján kéri a Képviselı-testületet, hogy 
fogadják el az elıterjesztést.  
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Bükk László polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot a módosító indítvánnyal, mely szerint a vételár a 2006 évi 
költségvetést terhelje, melyet a Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

83/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
Vecsés, Tó u. 11. sz. 402. hrsz-ú belterületi ingatlanból 300 m² terület 
megvásárlásához a Falusi Nemzetiségi Óvoda udvarának bıvítése 
céljából a Gazdasági Bizottság által meghatározott vételáron a 2006. 
évi költségvetés általános tartalék alapjának terhére.  

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el 

és azt  terjessze a Képviselı-testület elé.  
 

Határid ı:negyedévi rendelet módosítás 
Felelıs:  Takács Mária 

 Jegyzı 
 

3. Utasítja a Polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási 
Osztály közremőködésével az adás-vételt bonyolítsa le.  

 
Határid ı:azonnal 
Felelıs: Bükk László 

  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
 
 b. GYÁVIV Kft – korszer ő ügyfélszolgálati iroda kialakítása 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal olyan 
határozatot hoztak, hogy ezzel a beruházással a bizottság egyetért, de az adás-
vételi szerzıdéssel kapcsolatban olyan döntés született, hogy várják meg a 
Pénzügyi Bizottság által kezdeményezett vizsgálat lefolytatását.  
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Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A vizsgálat lefolytatása után elfogadásra javasolja a Bizottság az elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a 
módosító indítvánnyal, melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

84/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
Vecsés, belterület 2443. hrsz-on feltüntetett 543 m² nagyságú, kivett, 
lakóház és udvar nevesítéső, 2220. Vecsés, Kossuth u. 40. sz. alatti és 
a 2444. hrsz-ú, 563 m² nagyságú, kivett, gazdasági épület 
megnevezéső, 2220. Vecsés, Kossuth u. 38. sz. alatti ingatlanok bruttó 
35.000.000.- Ft vételáron történı megvásárlásához, az alábbi 
feltételekkel:  

 
• A teljes vételárat a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft (2360 Gyál, 

Kırösi út 190.) az adásvételi szerzıdés aláírását követı 8 napon 
belül átutalja az önkormányzat számlájára a 2006. évi közmő 
használati bérleti díj terhére 

• A tárgyi ingatlanok összevonását követıen ügyfélszolgálati 
iroda épül a területen, mely önkormányzati tulajdonba és a 
közmőszolgáltató cég részére üzemeltetésre átadásra kerül 

• A beruházás összköltségét a GYÁVIV Kft. a közmő használati 
bérleti díj terhére kiegyenlíti az Önkormányzatnak (melynek 
részletes formáját és tartalmát külön megállapodásban kell 
rögzíteni határidık jelölésével).  

 
2. Utasítja a Polgármestert, hogy az ügyvéd és a Vagyongazdálkodási 

Osztály közremőködésével az adásvételi szerzıdést a Pénzügyi 
Bizottság által kezdeményezett vizsgálat lefolytatása után kösse meg, 
illetve az Önkormányzat és a GYÁVIV Kft. között kötött üzemeltetési 
szerzıdést a fentieknek megfelelıen módosítsa.  

 
Határid ı: azonnal (adásvételi szerzıdés) 
  Folyamatos (üzemeltetési szerzıdés) 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
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10.Napirendi pont: 
0202. helyrajzi számú út tervezési szerzıdése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta az elıterjesztést. 
A 0202 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útról van szó, amelynek a megépítése 
elsısorban az ott lévı vállalkozók érdeke, ezért szeretnék, ha ebben elmozdulás 
lenne. Erre az Önkormányzat jelen pillanatban ráfordítást nem tud vállalni. 
Szeretnék ha a terv elkészülne és meg is finanszírozzák a terv elkészítésének 
költségeit.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását a következı módosító 
indítvánnyal:  ne az Önkormányzat finanszírozza a tervezést és a kitőzést.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a 
módosító indítvánnyal, melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 
 
 

85/2006.(V.30.( határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
önkormányzati tulajdonú, 0202. hrsz-ú út tervezési szerzıdésének 
megkötéséhez az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

 
• Az út szélesítéséhez szükséges terület térítésmentesen 

önkormányzati tulajdonba kerül a tulajdonosokkal történt 
megállapodás alapján 

• A tervezést és a kitőzést a terület tulajdonosai rendeljék meg és 
ık gondoskodjanak annak végrehajtásáról.  
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2. Utasítja a Polgármestert a vonatkozó szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: 2006. július 31. 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
 
11.Napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül  
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az  elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális  Bizottság  javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
Kéri a Képviselı-testület hozzájárulását a Szociális Bizottság keretébıl 1 millió 
Ft átcsoportosításához a kamatmentes kölcsönök kiegészítésére.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

86/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi 
költségvetés 1.4.4. átmeneti szociális segély sorának összegébıl 1 
millió Ft átcsoportosítását engedélyezi kamatmentes kölcsönre 
történı felhasználásra. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el 

és azt terjessze a képviselı-testület elé.  
 
Határid ı: negyedévi rendelet módosítás 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
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12.Napirendi pont: 
A Széchenyi u. útépítés kivitelezéshez mőszaki ellenıri megbízási díj 
fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és az  elıterjesztés elfogadását javasolja.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Kérdése, hogy a mőszaki ellenır ennek az útnak az építésénél jelen volt-e, 
felelısséggel vállalja-e a megbízást.  
 
Bükk László polgármester: 
A mőszaki ellenır jelen volt. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati  javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

87/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, 
Széchenyi út felújítási munkálatainak mőszaki ellenırzéséhez 
szükséges bruttó 720.000,- Ft fedezetet a 2006. évi költségvetés 
általános tartalékalap terhére biztosítja. 

 
2. Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 

módosításáról a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában 
gondoskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: rendelet módosításának idıpontja 
Felelıs:  Takács Mária 

  jegyzı 
 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerzıdés aláírására. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 

  polgármester 
 
 
13.Napirendi pont: 
A Lırinci út- Besztercei u. útépítés és a lakótelepi parkoló kiépítéséhez fedezet 
biztosítása  
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, az II. sz. határozati javaslat elfogadását 
javasolja. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság mindkét elıterjesztés  elfogadását javasolja.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

88/2006. (V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a KMRFT-hez 
benyújtott pályázati projekt keretében megvalósítandó Vecsés, 
Lırinci út – Besztercei u. felújítására a szükséges további önerıt 
19.900 610 Ft összegben biztosítja, ebbıl 1 711705 Ft-ot a 2006. évi 
költségvetés útépítési keret terhére, 18. 188 905 Ft-ot a 2007. évi 
költségvetésben tervezi. 

2. Felkéri a jegyzıt, hogy a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 
rendelet tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl, 
illetve a 2007. évi további önrész 2007. évi költségvetésben történı 
tervezésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
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Határid ı:2006. I. félévi beszámoló, illetve a 2007. évi költségvetés 
Elfogadása 
 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Bükk László 

Polgármester 
Határid ı:azonnal  
 

Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 18 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

89/2006.(V.30.( határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakótelep két 
belsı útjának és  parkolójának aszfaltozására 10 000 000 Ft fedezetet 
biztosít a költségvetés útépítési kerete terhére. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakótelepi 
parkolórész aszfaltozási munkálataihoz 700 000 Ft fedezetet a 
költségvetés általános tartalékalap terhére biztosítja. 

3. Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 
módosításáról a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában 
gondoskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé.  
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
Határid ı:a rendelet módosításának idıpontja 

 
4. Felhatalmazza a Polgármestert a munka megrendelésére és a 

kivitelezési szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Bükk László 

Polgármester 
Határid ı:azonnal 

 
 
14.Napirendi pont: 
Reménysugár a Beteg Gyerekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány 
támogatása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
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Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Miután egy  helyi alapítványt 
már támogatnak, így sajnos nem tudják teljesíteni  a kérést.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az elızı testületi ülésen már döntött a Képviselı-testület két árvízkárosult 
önkormányzat támogatásáról. Az elıterjesztést nem támogatja a Bizottság. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 18 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadott 
el.  
 

90/2006.(V.30.) határozat 
.  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Reménysugár a 
Beteg Gyerekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány nem 

támogatja. 
 
 
15.Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása bőnmegelızési modellprojekt megvalósítására 
Elıterjesztı:Bükk László   

Polgármester 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatja az elıterjesztés elfogadását, amely a 
Családsegítı Szolgálat költségvetésének terhére biztosítható.  
 
Alattyányi István Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Biz.elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. Az alábbi 
módosító indítványt teszi: a projekt megvalósítására a Családsegítı Szolgálat 
550.000 Ft önrészt biztosít. Ezt az önrészt a saját bérmegtakarításából 
finanszírozná. A Bizottság úgy gondolja, hogy az 550.000 Ft-ból 250.000 e Ft-ot 
az Önkormányzat vállaljon át a saját költségvetésébıl.  
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Balogh Csongor képviselı: 
Véleménye szerint 300.000 Ft-ot biztosítson az Önkormányzat a projekt 
megvalósítására. Honnan tudják, hogy mennyi bérmaradvány fog keletkezni? 
 
Takács Mária jegyzı: 
Csak a tavalyi bérmaradványhoz lehet viszonyítani az idén várható 
bérmaradványt. Most nem lehet elıre megmondani. A költséget az általános 
tartalékalap terhére javasolja  biztosítani.  
 
Bükk László polgármester: 
A Képviselı-testület elıtt is ismert, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel végzi a munkáját. Véleménye szerint 
az Önkormányzat  2006. évi költségvetés általános tartalékalap terhére 
biztosítsák az 550.000 Ft-t önrészt. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

91/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy az Országos Bőnmegelızési Bizottság (OBmB) Titkársága által 
2006-ban „bőnmegelızési (mikro) modellprojektek megvalósítására” 
kiírt pályázat keretében, „Delfin Program, Kortársak a Társakért” 
címmel, Vecsés Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.  

 
A projekt megvalósítója: Vecsés Város Önkormányzat Családsegítı- 
és Gyermekjóléti Szolgálata. 

 
A pályázati projekt összköltsége bruttó 5.500.000,- Ft, melyhez az 
Önkormányzat 550.000,- Ft önrészt biztosít a 2006. évi költségvetés 
általános tartalékalap terhére.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 
 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
Határid ı: azonnal 
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16.Napirendi pont: 
Fogorvosi alapellátás 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontját.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Dr.Almási Jolán jelezte, hogy értékesíteni kívánja  praxisjogát dr. Kiss Ivett 
részére. Dr. Kiss Ivett a területi ellátási kötelezettséget is elvállalja, amiben Dr. 
Almási Jolán is dolgozott. A praxisjoggal rendelkezı új fogszakorvosnak 
szerzıdést kell kötnie az Önkormányzattal. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Módosító 
indítványa: dr. Kiss Ivett szakorvossal kötendı szerzıdésnek tartalmaznia kell, 
hogy a felnıtt és gyermekkörzeti kötelezettséget is vállalja.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

92/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete dr. Almási 
Jolán és dr. Kiss Ivett által kötött fogászati praxisjog adás-vételi 
szándékáról szóló nyilatkozatot elfogadja azzal, hogy dr. Kiss Ivett 
fogszakorvos a szerzıdés kötéskor nyilatkozzon arról, hogy a terület-
ellátási  kötelezettséget a gyermek körzetekkel együtt  is vállalja. A 
szerzıdésnek külön kell tartalmaznia a fogorvosi mőködtetési jogra 
vonatkozó kötelezettségvállalást.  

2. Dr. Kiss Ivett fogszakorvos a fogászati ellátáshoz kapcsolódóan 
köteles külön szerzıdést kötni Vecsés Város Önkormányzatával 
vegyes praxisra.  

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester  
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17.Napirendi pont: 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Hasznos lenne azonban a 
jövıben térképen jelölni a szóban forgó területeket. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja a rendelet tervezet elfogadását. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

13/2006.(V.30.) rendelet 
 

 Vecsés Város Önkormányzata 
13/2006.(V.30.) rendelete 

a többször módosított 
19/1994.(XI.8.) Ök. rendeletének 

módosítására 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 19/1994.(XI.8.) Ök. rende-
letét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
- 184. sorszám alatti 4200. hrsz.-ú            Wass Albert utcához a 6108.  
        helyrajzi számú utcarész kap- 
        csolódik 
 
- 187. sorszám alatti 4282. hrsz.-ú   Budai N. Antal utcához a 6090. 
        helyrajzi számú utcaszakasz 
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        kapcsolódik 
 
- 342. sorszám alatti 6011/10. hrsz.-ú   ingatlan földterület elnevezés  
        „út” elnevezésre változott 
 
- 383. sorszám alatti  4196/4. hrsz.-ú  ingatlan szántó elnevezése be- 
        építetlen területre változott 
 
- 387. sorszám alatti 6061. hrsz.-ú   Arany János utca folytatása- 
        ként a 6074/13. hrsz.-ú utca- 
        szakasz kapcsolódik 
Területmegosztás  miatt törlésre kerültek: 
 
- 341. sorszámmal földterület            6011/1.   hrsz.-al       forg.képtelen 
- 396. sorszámmal külterületi út            0290/7.       -  „  -       forg.képtelen 
- 400. sorszámmal termıföld            0188/14.    -  „  -       forg.képtelen 
 
 
Telekalakítás, vétel, tulajdonba adás, adásvétel miatt felvételre kerülnek az alábbi 
ingatlanok: 
 
- 403. sorszámmal  külterületi út                              0290/9.  hrsz.-al      forg.képtelen 
- 404. sorszámmal  Telepi út 44/A.                          1158.       -  „  -      korl.forg.képes 
                                 lakóház, udvar 
- 405. sorszámmal  beépítetlen terület                    4190/1.     -  „  -         forg.képtelen 
- 406. sorszámmal  Bocskai u. 20/A.                       4820.        -  „  -      korl.forg.képes 
- 407. sorszámmal  Aulich Lajos utca                     6074/1.     -  „  -          forg.képtelen 
- 408. sorszámmal  Dessewffy Aurél utca               6074/2.     -  „  -         forg.képtelen 
- 409. sorszámmal  Gólyahír-köz                             6074/3.     -  „  -         forg.képtelen 
- 410. sorszámmal  gr. Leininger W. Károly utca     6074/4.     -  „  -          forg.képtelen 
- 411. sorszámmal  Sás-köz                                     6074/5.    -  „  -           forg.képtelen 
- 412. sorszámmal  Lahner György utca                  6074/6.    -  „  -         forg.képtelen 
- 413. sorszámmal  Lázár Vilmos utca                     6074/7.    -  „  -         forg.képtelen 
- 414. sorszámmal  Patak-köz   

 
- 415. sorszámmal  Nádas-köz                                  6074/9.    -  „  -       forg.képtelen 
- 416. sorszámmal  Nıszirom-köz                             6074/10.   -  „  -       forg.képtelen 
- 417. sorszámmal  Kiss Ernı utca                            6074/11.   -  „  -       forg.képtelen 
                                                                                   6074/12.   -  „  -        forg.képtelen 
 
 

2.§. 
 

A R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
Értékesítés, telekalakítás miatt törlésre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
 
-   16. sorszámmal külterületi termıföld         0160/40.      -  „  -       forg.képes 
-   96. sorszámmal földterület a Széchenyi              

út mellett                                   4192/1.        -  „  -       forg.képes 
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- 135. sorszámmal  beépített terület                         6030/2.        -  „  - forg.képes 
- 158. sorszámmal  beépítetlen terület                     4196/1.        -  „  - forg.képes 
- 218. sorszámmal  beépítetlen terület                     4196/6.        -  „  - forg.képes 
- 219. sorszámmal  beépítetlen terület                     4196/7.         -  „  -      forg.képes  
- 226. sorszámmal  beépített terület                         6030/8         -  „  -       forg.képes  
- 220. sorszám        alatti külterületi termıföld          0188/21. helyrajzi szám 
                                belterületi szántóra és               6115. helyrajzi számra változott
   
Telekalakítás, tulajdonba adás miatt felvételre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
 
- 221. sorszámmal  beépítetlen terület                      4190/5.    hrsz.-al     forg.képes  
- 222. sorszámmal  beépítetlen terület                      4190/6.    -  „  - forg.képes 
- 223. sorszámmal  beépítetlen terület                      4190/7.    -  „  - forg.képes 
- 224. sorszámmal  beépített terület                          6030/6.    -  „  -           forg.képes 
- 225. sorszámmal  beépített terület                          6030/7.    -  „  - forg.képes 
- 226. sorszámmal  beépített terület                          6030/8.    -  „  - forg.képes 
- 227. sorszámmal  beépítetlen terület                        702/2.    -  „  - forg.képes 
 

3.§. 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
Vecsés, 2006. április   .28...... 
 
 
 
 

 
Bükk László                                Takács M ária  

                             polgármester                                     jegyzı 
 
18.Napirendi pont: 
Az „Intézmények szerkezeti átalakítására” létrehozott munkacsoport intézkedési 
javaslata 
Elıterjesztı:Lırincz Ferencné 
  alpolgármester, munkacsoport vezetıje 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Lırincz Ferencné alpolgármester asszonyt, hogy kiegészítését tegye 
meg. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 17 fı.  
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Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Május 22-én a szerkezet átalakítására létrehozott munkacsoport ülésezett, ahol  
az óvodai beiratkozást követıen az óvodák helyzetérıl és a gyermekek 
létszámának alakulásáról tárgyaltak. Örömükre szolgál, hogy az elmúlt 2 évben 
195 gyermeknek  kérték  az óvodai elhelyezését. A legtöbb óvodáskorú gyermek 
a vasúton túli területrıl jelentkezett. Fontosnak tartják, hogy az Önkormányzat 
továbbra is azt az ütemtervet kövesse, hogy a vasúton túli óvodákat bıvíteni 
kell. Köztük van a Tündérkert Óvoda, melyet 2 csoporttal bıvítenek és 
megvalósul a tornaterem kialakítása is. A munkacsoport célja az volt, hogy 
minden gyermek óvodai elhelyezést nyerjen, aki jogosult az óvoda 
igénybevételre. Elutasításra nem került sor. A munkacsoport azt a döntést hozta, 
hogy a Tündérkert Óvoda  bıvítésének és felújításának befejezéséig az új 
csoportok a Tündérkert Óvoda tagóvodájaként a Brunszvik Teréz Óvodában 
üzemeljen. Ha elkészül a Tündérkert Óvoda bıvítése, ezek a gyerekek 
visszakerülnek a Halmy térre.  
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja. Megjegyzi azonban, 
hogy Vecsés területén a lakóparkok építését az Építési Szabályzatban korlátozni 
kellene. Túl kicsi telkekre társasházakat építenek és ez nem jó.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 

93/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 
Tündérkert Óvodában 7 óvodai csoport – 2 csoport bıvítésével – 
indítását a 2006/2007. nevelési évtıl kezdıdıen. 

2. A Tündérkert Óvoda 2  csoportját, mint tagóvodát, a bıvítési és 
felújítási munkák befejezéséig a Brunszvik Teréz Óvodában helyezi 
el. 

3. A Brunszvik Teréz Óvoda a 2006/2007. nevelési évben 1 csoporttal 
mőködik. 

4. A Tündérkert Óvoda bıvítésének költségét a 2007. évi 
költségvetésben kívánja biztosítani. 

5. A Tündérkert Óvoda 2 csoporttal történı bıvítéséhez szükséges 4 fı 
óvodapedagógus és 2 fı dadus álláshelyet az alábbiak szerint 
biztosítja: 
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• 2 fı óvónıi és 1 fı dadus álláshelyet a Brunszvik Teréz Óvoda 
dolgozóinak biztosít áthelyezéssel a csoportok számának 
csökkenése miatt. 

• 2 fı óvónıi és 1 fı dadus álláshelyhez a szükséges bérfedezetet a 
„Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvény alapján külön eljárási rend szerint fogja biztosítani.  

 
6. Felkéri a Jegyzıt, hogy az érintett intézményeknél az Alapító 

Okiratok módosításáról gondoskodjon. 
Határid ı:azonnal 
Felelıs: Takács Mária 

 
7. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határid ı:azonnal 
Felelıs:  Bükk László 

 polgármester 
 
 
19.Napirendi pont: 
A Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch igazgatói megbízásával 
kapcsolatos döntés 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. Az elıterjesztés tartalmazza a Pest 
Megyei Bíróság ítéletét, a Képviselı-testület 111/2005./V.24.) határozatát, a 
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Emlékeztetıjét, a NNÖK levelét, valamint a 
2006.február 14-i testületi ülés kivonatát. A Bíróságon megkérdezték, hogy van-
e esélye annak, hogy beszerzi az önkormányzat az egyetértést. Erre konkrét 
választ adni nem tudott, mert nem állt rendelkezésre az NNÖK testületi döntése. 
Kiosztásra került minden anyag, így a bírói ítélet a Közigazgatási Hivatal 
egyetértési anyaga, valamint az NNÖK elnökének levele.  
 
Már János NNÖK képviselı: 
Egy jogerıs bírói ítélettel egyet lehet tenni, végrehajtani. 
A február 8-a óta eltelt idı halogatási idıszak. A dolgoknak az újratárgyalására 
van mód az ítélet végrehajtása után. A 111/2005. sz. határozatra való hivatkozás 
felmerült a Közigazgatási Hivatal Vezetıjénél történt egyeztetés kapcsán, aki 
megrökönyödéssel fogadta, hogy kibúvót keres az Önkormányzat a bírói ítélet 
végrehajtása alól. A 111/2005. sz. határozat nagyjából megegyezik a jogsértınek 
minısített és hatályon kívül helyezett 142/2005. sz.  határozattal. Annyi a 
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különbség, hogy ez a 9 tagú bizottság ülését megelızı idıszakban született és 
tekinthetı egyfajta szándéknyilatkozatnak, hiszen úgy fogalmaz, hogy „kívánja 
megbízni az Igazgató urat”. Nem rendelkeztek az egyetértési joggal, azt a 9 tagú 
bizottság sem pótolta amikor a határozatot hozták. A határozat nem hivatkozási 
alap arra, hogy jogerıs bírói ítéletet ne kelljen végrehajtani. Ezt, amikor a 
Képviselı-testület szavaz vagy dönt, célszerő figyelembe venni, ugyanis azóta 
folyamatos, szándékos törvénysértés van.  
A települési Önkormányzat a NNÖK egyetértési jog megadása nélkül ilyen 
ügyben nem dönthet.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Megyei Bíróság a 142/2005.VII.12.) Ök. határozatot hatályon kívül helyezte. 
Az Önkormányzatnak nincs végrehajtási kötelezettsége, nem mulasztott el 
semmit. Dr. Dombovári Ottó a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetıje 
szerint miután ismeri a bírósági határozatot – ami nem kötelezi az 
Önkormányzatot bármilyen dologra, hanem felfüggeszti a határozatot – két 
megoldás van: 

- a Képviselı-testület új pályázatot ír ki, az eljárás ismert. A pályázat 
kiírásának megfogalmazásakor már ki kell kérni a NNÖK egyetértését. 
Figyelembe kell venni a szakközlönyben való megjelenés idıpontját, a 
pályázati hirdetés idıtartamát. Célszerő a pályázatok elızetes 
elbírálásához elıkészítı bizottságot létrehozni. Az eljárás idıtartamára az 
SZMSZ-ben foglalt helyettesítés az irányadó.  

- A Képviselı-testület a pályázatokat nem érvényteleníti. Egyetértést kér a 
NNÖK-tól a személyekkel kapcsolatban. Ha nem sikerül az egyetértést 
megszerezni a képviselı-testület által alkalmasnak ítélt személyhez, a 9 
tagú bizottság elé kell utalni az ügyet. Ha a 9 tagú bizottság határozatával 
a Képviselı-testület nem ért egyet és olyan személyt bíz meg az igazgatói 
feladatok ellátásával, akivel a NNÖK nem ért egyet, újra törvényességi 
észrevétel megtételére lehet számítani.  

Dr. Dombovári Ottó a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetıje a  jogerıs 
bírói végzés ismeretében a fenti két variációt javasolja a Képviselı-testület felé, 
amelybıl ı a második variációt támogatja. 
A Pest Megyei Bíróság ítéletének 3. oldala szerint: „ugyanakkor megállapítható, 
hogy a Bizottság határozataira épp úgy, mint az Önkormányzat határozataira, 
nem alkalmazható a határozat meghozatalakor hatályos, az államigazgatási 
eljárásról szóló 1957. év IV. tv., s a 2005. november 1-én hatályba lépett 
módosított 2004. évi XCL. Tv. közigazgatási eljárási törvény rendelkezései sem. 
Tehát a határozat indokolásának hiánya nem jelenti, hogy olyan eljárási 
jogszabálysértı a döntés, amely az érdemi határozat jogszerőségét befolyásolná.  
A NNÖK egy olyan határozatot hozott, amely határozatban az indokolás 
elmaradt. Ennek a hiánya nem mentesít bennünket. Mi az az indok, ami miatt a 
NNÖK olyan határozatot hoz, amelyben nem adja egyetértési jogát. Úgy 
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gondolja, hogy amíg a NNÖK nem partner és nem mondja el, hogy mi van a 
határozat mögött amit érdemben nem tud megindokolni, nincs miért a 
Képviselı-testületnek visszakozni. Javasolja a második variácó elfogadását.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint személyes konfliktus lehet néhány ember között és ezért 
mindent elkövetnek, hogy az egyetértési jogot ne adják meg.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel Balogh Csongor képviselı 
úr egyeztetı módosító indítványát, miszerint az elıterjesztett határozati javaslat 
kerüljön elfogadásra, melyet a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 3 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

94/2006.(V.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
111/2005.(V.24.) sz. határozatát, amelyben a Falusi Általános Iskola – 
Dorfschule Wetschesch intézményvezetıi teendıinek ellátásával dr. 
Patkós Józsefet kívánja megbízni a 2005. augusztus 1-tıl 2010. július 
31-ig terjedı idıszakra megerısíti, a pályázati eljárást folytatja. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelenlegi helyzet tisztázására 

egyeztetı megbeszélést hívjon össze az érintettek részvételével.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 

 
20.Napirendi pont: 
Intézményi világítástechnikai korszerősítés pénzügyi konstrukciója 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Arra az elhatározásra jutottak, hogy ha ez a munka elindul, akkor a 
megtakarításból tudják ezt a költség fedezetet biztosítani. Az elsı számítások 
alapján ez akkora összeg, amely nem biztos, hogy elegendı lenne a havi 
kompenzációra. Újabb fedezetet kellene az Önkormányzatnak biztosítani. 
Abban az esetben, ha ezt a hiányzó összeget fel szeretnék venni hitelként több 
lehetıség van. Ha a hitelt 10 éven belüli visszafizetésre  veszik fel, akkora   a 
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hitel felvételhez nem kell közbeszerzést lefolytatni.  Ha a hitel összeg nagyobb 
kell, hogy legyen, közbeszerzési eljárást kell kezdeményezni. 
Módosító indítványa: javasolja, hogy a Képviselı-testület döntsön arról, hogy 
akar-e ezzel a témával foglalkozni. Terjesszenek új számításokat a Testület elé 
és a június 7-re összehívott rendkívüli testületi ülésen ismét tárgyaljanak az 
elıterjesztésrıl.  
 
Miután hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely 
szerint az elıterjesztést  a június 7-én tartandó rendkívüli ülésen ismét tárgyalja 
a Képviselı-testület, a képviselık 18 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

95/2006.(V.30.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Intézményi 
világítástechnikai korszerősítés pénzügyi konstrukciója” c. elıterjesztést 

2006. június 7-i rendkívüli testületi ülésén újra tárgyalja. 
 
 
 
21.Napirendi pont: 
Sportpálya fejlesztésérıl tájékoztatás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Köztudott, hogy az volt az elképzelés, hogy az Önkormányzat más ingatlanon 
valósítsa  meg egy sport komplexum kialakítását. Ez meghiúsult, mivel nincs 
vevı a Sporttelep területére. A fejlesztést itt kell végrehajtani. Az elsı ütemben 
elsısorban a centerpályát Üllı irányába 10 m-rel el kell tolni. Ennek a költsége 
kb 3 millió Ft. A sportolói létszám kinıtte a helyet. Most van arra lehetıség, 
hogy ezt megcsinálják.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A meccsekre sok fiatal jár, mindenképen támogatni javasolja a centerpálya 
bıvítését.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Eldılt, hogy Vecsés futballcsapata a 2006-2007-es évben az  NB II-ben 
képviseli Vecsést.  Javasolja, hogy hozzanak határozatot, amelyben támogatják a 
futballcsapatot a 2006-2007. bajnoki évben.  
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kéri, hogy a június 7-én megtartandó rendkívüli ülésre készítsék el a határozati 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy a csapat támogatása és a pálya bıvítése 
milyen összegbe kerülne. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 18 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 
 

96/2006.(V.30.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sportpályával 
kapcsolatos tájékoztatót elfogadta. 

 
 
 
 
22. Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Gál István képviselı urat, hogy a temetı környékével kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Gál István képviselı urat, hogy a Dózsa Gy. – Telepi úttal kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Gál István képviselı urat, hogy a Tájházzal kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Nem fogadja el.  



 37 

 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi a Képviselı-testület tagjait, hogy Gál István képviselı úr Tájházzal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ elfogadják-e? 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület a Tájházzal kapcsolatos interpellációra 
adott választ 4 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem 
fogadta el.  
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy a gyepmester feladataival 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi dr.Ternyák Istvánné képviselı asszonyt, hogy a vasúti átjárónál a járda 
kialakításával kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı:  
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Szlahó Csaba képviselı urat, hogy a Kossuth utcával kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi dr.Zsingor Ivánné képviselı asszonyt, hogy az Elıd utcával kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr.Zsingor Ivánné képviselı: 
A választ elfogadja.  
 
 
23.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
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A Lakópark értékesítıje 3-4 évvel ezelıtt ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy az 
Arany János utcát szilárd útburkolattal fogja ellátni. A telkek értékesítése 
megtörtént, az utcának az útburkolattal történı munkálatai azonban elmaradtak.  
A nagy autóforgalom miatt a Kinizsi utcát tönkretették, pedig a lakók sok pénzt 
fordították az út elkészítésére. 
Van-e lehetıség, hogy a Patak környezetét is kaszálják a közhasznú munkások.  
Az Elıd utcától lefelé a Lırinci utcában nagy gödrök vannak. 
 
Gyurákiné Sárdi Krisztina képviselı: 
Az Ady utca - Kálmán utca sarkán hatalmas lyukak vannak. 
Kellet-e építési engedély a reptéri bevezetı árokhoz, van-e beleszólás, hogy ott 
mi legyen. 
 
Zsingor Ivánné képviselı: 
A Budai-N.Antal utca – Széchenyi utca vége beláthatatlan, tükör felállítását 
kéri, hogy lássák az autókat. 
A megengedettnél nagyobb súlyú teherautók teszik tönkre az utat, a tettenérést 
hogyan lehetne megvalósítani? 
 
 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Az Anna utcai behajtónál hosszú idı telik el a lámpa jelzése alapján a 
bekanyarodásra.  
 
 
24.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a temetıvel kapcsolatos kérdésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi  Balogh Csongor képviselı urat, hogy az Ágoston utcával 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
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Bükk László polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a lakóteleppel kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Hanek Gábor képviselı urat, hogy a bizottsági  anyagokkal kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hanek Gábor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Hanek Gábor képviselı urat, hogy a Dózsa György úti rendelıintézettel 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Hanek Gábor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi dr.Gerencsér Balázs képviselı urat, hogy az MO-s üggyel kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A választ nem fogadja el. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi dr.Zsingor Ivánnét, hogy a Napközi Otthonnal kapcsolatos kérdésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr.Zsingor Ivánné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Kérdezi Gál István képviselı urat, hogy az Alacskai elágazással kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A választ nem fogadja el. 
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Bükk László polgármester: 
Kérdezi dr. Ternyák Istvánné képviselı asszonyt, hogy a Halmy térrel 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı:  
A választ elfogadja.  
 
25.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Kérdése, hogy a súlykorlátozás megállapítása hol tart? 
Belefér-e még az idıbe, hogy kijavítsák azt a hibát, ami az Ágnes utca és a 
Vigyázó F. u. illesztésénél alakult ki  ahol 1-1,5 cm-s szintkülönbség van.  
Lehet-e kérni a kivitelezıt  annak kijavítására? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Városi szinten van-e lehetıség kullancs írtására. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Deák F. u.20.sz. ingatlant megvásárolta az Önkormányzat. Állítólag nem lehet 
ott az Óvodának semmiféle lehetıséget kialakítani.  
Van-e lehetıség a temetı hátsó részének a gréderezésére. 
 
 
26.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Május 31-én a Mővelıdési Házban Lakossági Fórumot tartanak a 
zajvédelemmel kapcsolatban. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Június 16-án az Erzsébet téren kopjafa állítására kerül sor, megemlékezést 
tartanak.   
 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 

- Szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   jegyzı 
- Falusi  Nemzetiségi Óvoda vezetıjének kérelme 
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Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
- A Rendırséggel kötött, Ök. közalkalmazotti státusz létrehozására 

vonatkozó szerzıdés meghosszabbítása 
          Elıterjesztı:Bükk László 
   polgármester 

- Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, továbbá telkek bérletére vonatkozó helyi 
szabályozásról szóló rendelet módosítása  

Elıterjesztı:Takács Mária 
     jegyzı 
- Vecsés Város által benyújtott kisvállalkozói tiltakozás 
Elıterjesztı: Vékony Ferenc 
   Képviselı 
- Kiemelt peres eljárások tárgyalása 
Elıterjesztı:Hanek Gábor 
  Képviselı 

 
 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 18.30 
órakor bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
 
 
  Bükk László     Takács Mária 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
 
 
 
 
 
 


