
JEGYZİKÖNYV  
 
Készült: 
 A Képviselı-testület 2006. április 27-én megtartott ülésérıl. 
 Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Balogh Csongor, Dabasi János, Gál István, dr. 
Gerencsér Balázs, Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Pável Béla, Skribek 
Zoltán, Szlahó Csaba. Dr. Ternyák Istvánné, Tóth Judit6, Vékony Ferenc, 
dr. Zsingor Ivánné. 

 
Pável Béla alpolgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 fı képviselı jelen van. 
 
Az ülést megnyitja.  
 
Felvételre javasolja: 
Hozzájárulás földhivatali átminısítéshez  
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
A Belügyminisztérium Országos Bőnmegelızési Központ által 2006. évre kiírt 
pályázat 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
Szakorvosi Rendelıintézet kivitelezéséhez a közbeszerzési eljárás lezárása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
 
Levételre javasolja: 
 
Fellebbezések elbírálása 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
   Szoc.Biz.elnöke 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja az Ádám utca/Éva utca, Nefelejcs utca/ útépítés kivitelezéséhez 
fedezet biztosítása c. napirendi pont levételét. Késıbbi idıpontban javasolja 
tárgyalni. 
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Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a levételre javasolt 
napirendet, melyet a Képviselı-testület 14 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: 
Szakorvosi Rendelıintézet kivitelezéséhez a közbeszerzési eljárás lezárása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
4.Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
5. Napirendi pont: 
Beszámoló a Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2005. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Boiz.Elnöke 
6.Napirendi pont: 
A Belügyminisztérium Országos Bőnmegelızési Központ által 2006. évre kiírt 
pályázat 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
7.Napirendi pont: 
A vecsési 0181 hrsz-ú út fejlesztéséhez Partnerségi megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
2005. évi költségvetési zárszámadás 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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9.Napirendi pont: 
Semmelweis Ignác Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
10.Napirendi pont: 
Együttmőködési megállapodás a települési és a nemzetiségi önkormányzatok 
között. 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
A II. sz. vízbázis megközelítéséhez szükséges út és vezeték szolgalmi jog 
megvétele 
Elıterjesztı: Bükk László 
  polgármester 
12.Napirendi pont: 
Gól Büfé visszaadása a korábbi bérlı által készített felújítások elszámolása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
Közbeszerzési Szabályzat 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
14. Napirendi pont: 
Árvízzel veszélyeztetett települések támogatása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
15. Napirendi pont: 
Tiszteletbeli polgári cím adományozása 
Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
16. Napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság 
fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
17.Napirendi pont: 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık 
beiskolázási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
18.Napirendi pont: 
Hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéshez 
Elıterjesztı:Bükk László 
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  Polgármester 
19.Napirendi pont: 
Helyi buszjárat felülvizsgálatának eredménye 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
20.Napirendi pont: 
Ferihegyi Repülıtér Szabályozási Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
21. Napirendi pont: 
Hozzájárulás földhivatali átminısítéshez 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
22.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
23.Napirendi pont: 
Interpelláció 
24.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
25.Napirendi pont: 
Kérdés 
26.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
28.Napirendi pont: 
Kitüntetések adományozása az egészségügyi és szociális munka területén 
Elıterjesztı:Dr.Fekete Károly 
  Egészségügyi Bizottság elnöke 
  Saska Istvánné 
  Szociális Bizottság elnöke 
29.Napirendi pont: 
Városi kitüntetések odaítélése a 10/1997.(V.7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
30.Napirendi pont: 
Kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998./II.4./ Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı:Takács Mária  
  Jegyzı 
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31.Napirendi pont: 
A módosított 21/1995.(XI.28.) Ök. rendelet alapján „jutalmazási rendszer az 
oktatás, kultúra és sport területén” a kitüntetésre javasoltak névsorának 
elıterjesztése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
    OMSB elnöke 
 
1.napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Lényeges esemény volt, hogy a Város vezetése a Városházán aláírta a zajtérkép 
kialakítására vonatkozó szerzıdés tervezetet. Következtetéseket kell levonni a 
zaj nagyságára tekintettel, hogy hol lesznek építési zónák, területek meghúzva.  
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Visszakapták az Oktatási Minisztériumtól a támogatottak listáját, melyben 
tájékoztatták, hogy minden gyermeket  támogattak. Ez úton is köszöni a 
Képviselı-testület támogatását.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Bizonyára mindenki értesült már arról, hogy megvalósul a Ferihegyi Repülıtér 
I. terminálja  és a Nyugati Pályaudvar között  gyorsvasút kiépítése. Ezt április 
14-én a gazdasági miniszter jelentette be.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Gratulál a nyertesnek az Országgyőlési Választásokon elért eredményéhez. 
Gratulál továbbá a Jegyzı asszony és a Hivatal dolgozóinak precíz munkájához. 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Szintén köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak az elvégzett munkáért. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

tájékoztatót elfogadja. 
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2.napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
A beszámoló írásos, kiosztásra került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát. 
 

 
54/2006.(IV.27.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 

lejárt határidej ő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
3. napirendi pont: 
Szakorvosi Rendelıintézet kivitelezéséhez a közbeszerzési eljárás lezárása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
A Képviselı-testületi ülés elıtt tartott tárgyaláson a közbeszerzést lebonyolító 
Kft bizottsága által javasolt HUNÉP Universal Építıipari Rt-t /4025 Debrecen, 
Simonffy u.34-36.sz. / fogadta el a munkaértekezlet. Fontos döntés elıtt állnak, 
ennek elfogadásához  a képviselık minısített többsége szükséges.  
 
Baqlogh Csongor képviselı: 
Kérdése, hogy a II. helyezettet kihirdessék-e? 
Mi van, ha a II. helyezett kihirdetésre kerül? 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Ha a II. helyezett kihirdetésre kerül, újra pályáztatni kell. 
A megbeszélések értelmében szavazásra teszi fel, hogy  II. helyezettet ne 
hirdessenek ki, melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott. 
 
Szavazásra teszi fel a HUNÉP Universal Építıipari Rt kivitelezési 
munkálatainak elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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55/2006.(IV.27./ határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ajánlatok 

értékelését követıen  a Belváros Lipótváros Beruházó Kft., mint 
lebonyolító által létrehozott bizottság javaslatát figyelembe véve a 
Szakorvosi rendelıintézet címzett támogatással megvalósuló 
felújításának és bıvítésének, orvosi gépek, mőszerek beszerzésének 
kivitelezésére, illetve megvalósítására  HUNÉP Univerzál Építıipari 
Rt. (4025. Debrecen, Simonffy  u. 34-36. sz.) ajánlattevıt választotta 
és bízta meg a feladat végrehajtására.  

 
2. Felkéri a Polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 
Határid ı: a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
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. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

56/2006.(IV.27./ határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2006. április 
28-tól 2007. április 28-ig terjedı idıszakra 150 MFt folyószámlahitel 
felvételét rendeli el. A folyószámlahitel és kamatainak törlesztését a 
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2006, 2007. évi költségvetésben biztosítja, azt a fejlesztési kiadásokat 
megelızıen vállalja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
5.napirendi pont: 
Beszámoló a Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2005. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Biz.elnöke 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontját. 
 
Alattyányi István Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Biz.elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a 2005. évi beszámolót. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

57/2006.(IV.27./ határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

2005. évi beszámolóját  elfogadta. 
 
 
6.Napirendi pont: 
A Belügyminisztérium Országos Bőnmegelızési Központ által 2006. évre kiírt 
pályázat 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri Háda Attila urat, hogy kiegészítését tegye meg. 
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Háda Attila pályázati referens: 
A pályázattal kapcsolatban egyeztettek a Vecsési Rendırörssel, valamint a 
Polgárır Egyesülettel. Olyan berendezésre pályáznak, amivel a lopott autók 
rendszámát fel lehetne ismerni, valamint a betöréses lopások visszaszorítását, 
megelızését elısegítı programok támogatásának megvalósítását. A pályázat 
elkészítése folyamatban van.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Támogatja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

 
58/2006.(IV.27./ határozat 

 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Belügyminisztérium Országos Bőnmegelızési Központ által 
2006-ban „a vagyon elleni bőncselekmények, elsısorban a betöréses 
lopások visszaszorítását, megelızését elısegítı programok 
támogatására” kiírt pályázat keretében Vecsés Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtson be. 
A pályázati projekt összköltsége bruttó 1.500.000,- Ft, melyhez az 
Önkormányzat 375.000.- Ft önrészt biztosít a 2006. évi költségvetés 
pályázati céltartalék elıirányzatának terhére. 

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

tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

Határid ı: 2006. I. félévi beszámoló 
Felelıs:  Takács Mária 

  jegyzı 
 

3) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 
benyújtására. 

Határid ı: 2006. április 28. 
Felelıs:  Bükk László 

  Polgármester 
 



 10 

7. Napirendi pont: 
A vecsési 0181 hrsz-ú út fejlesztéséhez Partnerségi Megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztést. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı.  
Az Együttmőködési Megállapodást azért kellett megkötni, mivel a pályázati 
kiírás és a pályázat elnyerése során a fıkedvezményezett Vecsés Város 
Önkormányzata. Az eddigi munkákat Gyál Város végezte. A múlt héten 
megbeszélést tartottak, ahol megállapodtak abban, hogy miután Vecsés Város a 
fıkedvezményezett, akkor nem célszerő ezt egy másik településen lebonyolítani. 
Ezt Gyál Város vezetése elfogadta. Havonta komoly elszámolások vannak. 
Vecsés Város dolgozói fogják elvégezni ennek a projektnek az irányítását, 
befejezését, elszámolását és az EU pályázat szerint utógondozását is. A 
dolgozók végzettsége és képzettsége megfelel annak a feltételnek, ami ennek a 
projekt lebonyolításához szükséges.  
Az Együttmőködési Megállapodás II. 2) pontja második francia bekezdés elején: 
„ a Költségvetési táblában (F-01)” szöveg kerüljön kiegészítésre. 
 
Pável Béla alpolgármester:  
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított 
határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

59/2006.(IV.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Gyál 
Város Önkormányzatával, „A vállalkozói területek feltárása Vecsés 
és Gyál között új összekötı út építésével” tárgyban megkötendı 
Együttmőködési Megállapodást a következı kiegészítéssel: 
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Az Együttmőködési Megállapodás II. 2.) pontja második francia 
bekezdés eleje a következık szerint egészül ki:    a Költségvetési 
táblában (F-01) és a havi bontású pénzforgalmi tervben Gyál Város 
Önkormányzata alatt szereplı „1. személyi jellegő költségek” a 
Támogatásban részesülı partner helyett a Fıkedvezményezettnél 
kerüljenek elszámolásra. 

 
2. Felkéri a Polgármestert az Együttmőködési Megállapodás aláírására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
8. Napirendi pont: 
2005. évi költségvetési zárszámadás 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Köszönti a Képviselı-testületi ülésen megjelent dr. Szebellédi István urat. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
Módosító javaslata: a 11/c táblázat 5. sorában Fogathajtó Versenyre beállított 
500 e Ft-ot az általános tartalékalapba javasolják átrakni, mert ez a tétel a rendes 
költségvetésben külön soron szerepel.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A Szociális Bizottság 4 millió Ft körüli 
összeget kért kamatmentes kölcsönre, ebbıl az összegbıl a Pénzügyi Bizottság 
2,5 millió Ft-ot szavazott meg. A Falusi Általános Iskolánál a többletbevételt az 
iskolaudvar javítására kívánják fordítani. A Bizottság tagjai 2 igen és 2 
tartózkodással szavazott a 2005. évi költségvetési zárszámadás  elfogadására. 
 
Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló: 
A könyvvizsgáló jelentésen látszik, hogy tiszta jelentést tudnak adni az 
Önkormányzatnak, a könyvekben azok a számok szerepelnek, amelyek a 
valóságban megtörténtek. Érdemes azonban szólni az apróbb kis problémákról: 
ez gazdasági terület részére egyfajta újabb követelmény támasztás. Legyen az 
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Önkormányzat számvitele minél jobb és minél korrektebb. Folyamatosan 
próbálták javítani, ez meg is valósult a segítségükkel. Nem voltak hibák. 
Ami a gazdálkodás teljességét illeti: továbbra is megnyugtatónak tartja. Nem 
elégnek, de megnyugtatónak tartja a költségvetési gazdálkodást. Nem elég abból 
a szempontból, hogy nincs megfelelı mennyiségő forrás, az elképzeléseiket 
viszont jó szívvel lehet nyugtázni a Képviselı-testület részérıl, hogy az Önök 
meghozott döntései alapján az Önkormányzat vagyona nettó 18 %-kal nıtt. Az 
egyre emelkedı költségvetés mellett a fejlesztés területén bruttó 20 %, ez csoda, 
a mai önkormányzati világban. Véleménye szerint mindenki, aki az 
Önkormányzat gazdálkodásáért aggódott, felteheti a kezét, nem tesz rosszat az 
apparátusnak és saját magának sem.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
A bizottsági üléseken úgy döntöttek, hogy a Falusi Iskola udvarát a többlet 
bevételbıl, amely 317.686 Ft rendbe hozathatják.  
Szavazásra teszi fel a többlet bevétel fenti módon történı felhasználását, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
Szavazásra teszi fel a Szociális Bizottság részére 2,5 millió Ft kamatmentes 
kölcsön biztosítását, melyet a Képviselı-testület  12 igen szavazattal, 2 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott.  
 
Szavazásra teszi fel a 2005. évi költségvetési beszámoló elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadott. 
 
Szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és 
megalkotta rendeletét: 
 

10/2006.(IV.27.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
 

10/2006.(IV.27.) rendelete 
a 2005. évi költségvetési zárszámadásról 

 
 
A Magyar Köztársaság, államháztartásáról szóló 1991. XXXVIII. tv., valamint a 
költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és a 249/2000(XII.24.) 
Módosított Kormányrendelet alapján Vecsés Város Önkormányzata az alábbi 
rendeletet alkotja az 2004. évi zárszámadásáról. 
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1. § 
 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2004. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 2/a., 2/b. számú mellékletben  foglaltaknak 
megfelelıen: 
 
    3.617.183 e Ft  bevétellel 
    3.272.785 e Ft  kiadással  
jóváhagyja. 
 

2. § 
 
1.) A Képviselı-testület Vecsés Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 

fıösszegét mérlegszerően, jogcímenkénti bontásban− a NNÖK, CNÖK 
bevételei és kiadásai nélkül − az 1/b. számú mellékletben ;a Polgármesteri 
Hivatal bevételeit forrásonként a 3/a.számú mellékletben , a kiadásokat − ezen 
belül a kiemelt kiadásokat−feladatonként részletezve a 4. számú mellékletben  
foglaltaknak megfelelıen fogadja el. 

 
 
2.) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 

bevételeit és kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését címenként 3/b. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. 
 
 

3.) A fejlesztési kiadások teljesítését 331.615 e Ft fıösszegben, valamint annak 
feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben  foglaltak szerint fogadja 
el. 
 
A felújítási kiadás teljesítését 216.083 e Ft fıösszegben , valamint annak 
célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben  foglaltak szerint elfogadja 
 
 

4.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú 
melléklet  szerint fogadja el. 
 

5.) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezık és eszközök 
szerinti bontásban a 9. számú melléklet  alapján tudomásul veszi. 
 
 

6.) A többéves kihatással járó döntések számszerősítését, évenkénti bontásban a 
–8. számú melléklet  szerint fogadja el. 
 

7.) Az önkormányzat  2004.évi pénzmaradványát a 11/a számú melléklet  
mutatja be, a feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználását a 11/b. számú 
mellékletnek  megfelelıen, szabad pénzmaradvány felhasználását a 11/c. 
számú mellékletnek  megfelelıen jóváhagyja. 
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8.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat  mérlegét a 12. számú melléklet  
szerint tudomásul veszi. 
 
 

9.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  mérlegét a 13. számú melléklet  
alapján tudomásul veszi. 
 
 

10.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat  pénzmaradványa 1.672 e Ft, mellyel a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik. 
 
  

11.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  pénzmaradványa 162 e Ft, mellyel a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik. 

 
 

3. § 
 

 
Az önkormányzat záró pénzkészlet állományát 344.928 e Ft-ban, a Letéti 
bankszámla egyenlegét 21 e Ft-ban, a Közmőfejlesztési bankszámla egyenlegeit 
3.118 e Ft-ban állapítja meg. 
 
 

4. § 
 

 
Az önkormányzat a 2005+. december 31-ei állapot szerinti vagyonát — a mérlegben, 
valamint a vagyon leltárban szereplı adatok alapján 8.626.135 e Ft-ban állapítja 
meg. 
 

5. § 
 
 
Az összefoglaló könyvvizsgálói jelentés a zárszámadási rendelet kötelezı 
mellékletét képezi. 
 
 
6.§ 

 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 

Bükk László     Takács Mária  
polgármester         jegyzı 
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9.Napirendi pont: 
Semmelweis Ignác Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, kiegészítését tegye meg. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı.  
Az Intézmény vezetıje telefonon jelezte, hogy betegsége miatt nem tud az 
ülésen részt venni. Egyben kérte a tisztelt Képviselı-testületet, hogy az ı 
távollétében az elıterjesztést tárgyalja meg. Törvényességi szempontból 
problémák nincsenek.  
 
Dr.Gerencsér Balázs képviselı: 
Nem érti a határozati javaslat 1. pontját. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Minden egyes szervezeti és mőködési szabályzat úgy került jóváhagyásra, hogy 
csak addig a keretig határozhatja meg a szabályzatban adott feltételek szerinti 
kedvezményt, juttatást és egyéb dolgokat, amennyit az éves költségvetésben az 
Önkormányzat Képviselı-testülete meghatároz. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Saska Istvánné a Szociális Bizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy a Bizottság 
támogatta az elıterjesztés elfogadását. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

60/2006.(IV.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis 
I. Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja az éves 
költségvetési rendeletben meghatározott mértékig. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
10. Napirendi pont: 
Együttmőködési megállapodás a települési és a nemzetiségi önkormányzatok 
között 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. A Képviselı-testület  a települési 
önkormányzatnak a Német Nemzetiségi Önkormányzattal  és a Cigány 
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési 
megállapodásáról dönt. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a két elıterjesztést.  
 
Pável Béla alpolgármester:    
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a települési és 
Vecsés Város Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat közötti 
együttmőködési megállapodást, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

61/2006.(IV.27.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı testülete  
a települési és Vecsés Város Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 

együttmőködési megállapodását elfogadja. 
 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a települési és  Vecsés Város Cigány Nemzetiségi 
Kisebbségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodást, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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62/2006.(IV.27.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 a települési és Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 
együttmőködési megállapodását elfogadja. 

 
11.Napirendi pont: 
A II. vízbázis megközelítéséhez szükséges út és vezeték szolgalmi jog 
megvétele 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Elhangzott, hogy drága, nem tudják, hogy mikor csinálták meg a II. vízbázist. 
Kérik a Jegyzı asszonyt, nézze meg ennek a törvényi hátterét, mikor épült és 
ennek ismeretében fogja a Bizottság újra tárgyalni. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását, mivel nem lát más 
megoldást.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolják, viszont az 
árral kapcsolatosan további egyeztetéseket javasolnak. Gyakorlatilag nem látszik 
más mód ennek a dolognak  a rendezésére, Vecsés vízellátását nem szabad 
veszélyeztetni. 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Ennek az elsı vízbázisnak a kiépítése még a 80-as években megtörtént, de lehet, 
hogy elıbb. Akkoriban a Tanács ezt nem tudta kiépíteni, mert nem volt rá pénze. 
De azt tudták, hogy ott le van fojtva és ott amikor lehetıség lesz, bármikor ki 
lehet építeni. Ennek a kiépítése történt meg a 92-es évben. Az a kérdés, hogy 
Apró Mihálynak tulajdonában volt-e ez a legelı. Ezt a kutat jelölték meg Vecsés 
vízellátásának, mint lehetıséget. Az akkori Tanács jogot szerzett a fúrásra. Kéri 
a Jegyzı asszonyt, hogy nézzen utána, véleménye szerint Apró Mihálynak ez a 
terület még nem volt akkor a tulajdonában. A hiba az volt, hogy szolgalmi jogot 
nem kért a területre az Önkormányzat.  
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Pável Béla alpolgármester: 
1993-ban próbafúrás történt elég közel egymáshoz. A 3. kút volt a legközelebb a 
kanálishoz és 305 m mélyre fúrták és azt kellett összekötni távvezetékkel az 1-es 
vízbázissal. A legnagyobb problémát az okozta, hogy az erdın keresztül kellett 
volna bevezetni. Ez a mellette levı terület a város legelıje volt. Ahol a TSz az 
erdıt telepítette, az is a városé volt. A kútfúrás érdekessége, hogy a vízügyi 
hatóságok nem voltak hajlandók hozzájárulni annak a próba kutas fúrt kutaknak 
a végleges kialakításához, mert nagyon kicsi nitrát jelentkezett. Azt mondták, 
hogy két év múlva nagyon nitrátos lesz a víz. Ez nem igaz, a kút jó, kitőnıen 
mőködik.  
 
Javasolja tovább vizsgálják a jogi hátterét, hogy mit lehet tenni ez ügyben.  
 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a napirendi pont törvényi 
hátterének vizsgálatát, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát. 
 

63/2006.(IV.27) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
 
 
 
 
12.Napirendi pont: 
A Gól Büfé visszaadása a korábbi bérlı által készített felújítások elszámolása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
A Bizottság támogatta a mostani bérlı kifizetését. Városi ingatlanba beruházást 
eszközölt. Általánosságban az ilyen esetekben a bérlıket ki szokták fizetni. Ez 
nem kötelezı. A Bizottság elismerte a beruházás értékét. A munkákat az 
Önkormányzat igazolta. Belül teljesen átalakították a Büfét. A különbözet 
mértéke 520.911 Ft. Miután a pályát nem fogják eladni, ezért azt hasznosítani 
kellene. Sok gyermek jár ki a pályára, a bérlı által kialakított Büfét ki tudnák 
használni. 
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Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Miután a szerzıdésben nem tartalmazza,  
hogy a bérlı által történt beruházás értékét kifizessék, így nem támogatja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke:   
A Bizottság tárgyalta és támogatja az elıterjesztés elfogadását. Azokat a 
beruházásokat, amelyeket önkormányzati intézményeken szoktak végezni, 
jóváírják. Az is elhangzott, hogy az épületen túl egyéb felajánlások is voltak az 
évek során, amit figyelembe kell venni.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
A Sportkör részérıl is jött egy kérés, hogy jó volna egy helyiség, ahol 
összejöhetnének. Javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Most bútorban akarnak fizetni.  
Egy olyan szerzıdést kötöttek, hogy a beruházás összegét bérbe lelakja. Eddig 
errıl volt szó. A bérleti díj fejében ruházott be. A hónapokra esı bérleti díjat 
kérte volna vissza.  
 
Hegedős Pál Vagyongazd.Osztály vezetıje: 
A bérleti díjban az szerepel, hogy magát az épületet bérbe veszi és az épületen 
amit csinál az van benne a szerzıdésben. Kívül  felépített egy fészerszerő 
helyiséget, ahol ülıalkalmatosságok vannak. A terület viacolorral van lerakva.  
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Igen komoly felújítások történtek. Az összegbe nincs beszámítva a felépítmény. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı:  
Arról, hogy a vállalkozás nem kifizetıdı, nem tehetnek. Ezt nem az 
Önkormányzat kárpótolja. Nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Véleménye szerint ez az Önkormányzat ingatlana. A felépítményért nem kell 
fizetni, amelyre  egyébként nincs is  szükség.  
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Nyilvánvalóan van egy szerzıdés. Ami a szerzıdésben szerepel, annak 
megfelelıen kell eljárni. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
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Miután rendszeres látogatója a Sportpályának látja, hogy a szülık mennyire jól 
érzik ott magukat. Véleménye szerint rossz döntést hoznak, ha ezt a 
felépítményt megszüntetik.  
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatban 
szereplı felépítmény összegének (520.911.- Ft) kifizetését, melyet a Képviselı-
testület 6 igen szavazattal, 8 tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem fogadott 
el. 
/itt nem volt még egy szavazás a határozat összességére 
vonatkozóan/ 
 
    64/2006. (IV.27.) határozat 
 
 
 
 
 
13. Napirendi pont: 
Közbeszerzési Szabályzat 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontját. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Módosító indítványa: az anyagban csak pontok szerepelnek, nem §-ok. Az  1. 
oldal (4) pontjának 1. bekezdése helyesen: „a polgármester vagy az általa 
megbízott választott tisztségviselı a közbeszerzési törvény szabályainak 
megfelelıen”. 
Az elıterjesztés elfogadását egyhangúlag támogatta a Bizottság. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 12 fı.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Javasolja, hogy egy bizonyos idı után vizsgálják felül az eddigi papirokat annak 
érdekében, hogy mit kell módosítani. 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

65/2006.(IV.27./ határozat 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat 
mellékletét képezı Közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Takács Mária 
  jegyzı 
 
 
14.Napirendi pont: 
Árvízzel veszélyeztetett települések támogatása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és annak elfogadását javasolja azzal, hogy 
a testületre bízza milyen összeggel és melyik települést támogassák.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Egyetért azzal, hogy a testület határozza meg az összeget és azt, hogy melyik 
város kapja.  
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottságon már javaslatot tett  Kemence és Bernecebaráti városok 
támogatására 100-100 eFt összegben.  
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
Véleménye szerint a nagy árvízkárosult alapba kellene utalni az összeget azzal, 
hogy az Vecsés Város Önkormányzata támogatása.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Mindenképpen konkrét, kis települést javasol megjelölni. 
 
Hanek Gábor képviselı: 
Javasolja, hogy a támogatásra elfogadott összeg 150-150 eFt legyen.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel Kemence és 
Bernecebaráti  részére 150-150 eFt összegben  történı támogatását, melyet a 
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Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

66/2006.(IV.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 150-150 eFt 
összeggel támogatja az árvízzel veszélyeztetett Kemence és 
Bernecebaráti önkormányzatát az általános tartalékalap 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 

 Bükk László polgármester 
 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg eljuttatásáról gondoskodjon. 
 

Határid ı:azonnal 
Felelıs: Bükk László 

  polgármester 
 
14.Napirendi pont: 
Tiszteletbeli polgári cím adományozása 
Elıterjesztı: Gál István 
  TFKB elnöke 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontját. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja abban az 
esetben, ha elıtte a Német Nemzetiségi Önkormányzattal is egyeztetve lesz. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Az anyag már második alkalommal került elıterjesztésre. Elıször 1996-ban, 
akkor az 50. éves évforduló alkalmából, most pedig a 60. éves évforduló 
kapcsán. Úgy gondolja, hogy ez egy gesztus a kitelepítettek felé. Az elsı 
elıterjesztés fordítási hiba következtében meghiúsult. Úgy gondolja, hogy mivel 
itt van a NNÖK elnöke, tud ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Véleménye szerint 
egy cikket kellene megjelentetni, hogy jelentkezzenek azok, akik a tiszteletbeli 
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polgári címre igényt tartanak. A cím átadásra alkalmat lehet találni. Kéri a 
NNÖK elnökét, hogy javaslatát támogassa.  
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke:  
Nem tudja, hogy 10 évvel ezelıtt hogyan hiúsult meg a kezdeményezés 
megvalósítása. Véleménye szerint nem lett jól megszervezve. Természetesen a 
gesztus teljesen pozitív, értékelik is, de nem tudja pontosan, hogyan lehetne 
megvalósítani, hogy ennek értelme legyen. Nyilvánosságot kellene adni a 
dolognak, akikkel kapcsolat van, meg lehetne keresni levélben. A segítséget 
megadják a kitelepítettek felkutatása érdekében. Május 14-én a kitelepítés 60. 
évfordulója alkalmából nagyobb szabású rendezvényt szerveznek közösen az 
Önkormányzattal.  
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Véleménye szerint meg kell hirdetni és aki igényli az az Önkormányzatnál 
átveheti, vagy kiküldik részére  az oklevelet. Erre alkalmas a május 14-i 
határidı.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
3 hét alatt az okleveleket el lehet készíteni.  
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Javasolja, hogy a vecsési lakosok körében hirdessék meg, hogy ha valakinek 
vannak családtagjai, akiket a kitelepítés érint, vegyék fel a kapcsolatot velük és 
tájékoztassák ıket arról, hogy milyen lehetıség van.  
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Módosító indítványa: a felhívást ne a Neue Zeitung c. újságban, hanem a Vecsés  
TV-ben, és a  helyi újságban tegyék közzé.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát. 
 

67/2006.(IV.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a vecsési 
németajkú lakosság 1946. évi májusi kitelepítésének 60. évfordulóján, 
az állampolgárságuktól megfosztottakat és szülıföldjükt ıl erıszakkal 



 24 

előzötteket, valamint németországi leszármazottaikat a mai nappal 
Vecsés tiszteletbeli polgáraivá fogadja. 

 
2. Felkéri Bükk László polgármestert, hogy a „Tiszteletbeli polgár” 

címmel kapcsolatosan felhívást tegyen közzé a Vecsés TV-ben és a 
helyi újságban. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
16.Napirendi pont: 
Rendelet-tervezet a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság 
fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002.(VIII.8.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
Kéri a tisztelt képviselıket, hogy az április 19-i rendelet tervezetet vegyék 
figyelembe.  
A bizottságok az elıterjesztést megtárgyalták, a százalékos arányt a Szociális 
Bizottság állapította meg. A b. pontban a 67 %-os részt azért jelölte meg, mert 
abban az esetben  ha valaki ezt a szintet eléri, akkor lehetısége van a helyi 
rendeletek alapján arra, hogy a lakásfenntartási támogatás keretén belül kapjon 
olyan típusú támogatást, ami állami normatívából visszaigényelhetı 90 %-ban. 
Így az önkormányzati költségvetést nem terhelné.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
A Szociális Bizottság támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. A Bizottságnál 
sokan jelentkeznek, akiknek nagyon kevés a jövedelmük, szükség volt egy 
szociális elbírálási lehetıség kialakítására.  
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Pável Béla alpolgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

11/2006.(IV.27.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
11/2006.(IV.27.)   rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 
13/2002.(VIII.8.) rendeletet (a továbbiakban: R.) a következık szerint módosít 
ja: 
 

1. § Az R. 6.§ a következı új (5)-(6) bekezdéssel egészül ki és ezzel a 
jelenlegi (5)-(6) bekezdés számozása (7)-(-8) bekezdésre változik: 

 
„(5) Az ingatlan tulajdonos – feltéve, hogy nem részesül lakásfenntartási 
támogatásban, - a szilárd kommunális hulladék (háztartási szemét) szállítási 
és kezelési díj megfizetése alól 
 

a) mentesül, ha egyedülálló és jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150 %-át, 

b) 50 %-ban mentesül, ha munkaképesség csökkenése eléri a 67 %-ot, 
és családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150 %-át, 
egyedülálló esetében annak 200 %-át. 

(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott kedvezményt – kérelemre – az 
Önkormányzat a szociális ellátásról szóló 20/2003. (IX.25.) rendelet 12. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján természetben nyújtott szociális 
ellátásként biztosítja.” 

 
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
 

Bükk László   Takács Mária 
Polgármester      jegyzı  
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17.Napirendi pont: 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık 
beiskolázási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

68/2006.(IV.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006/2007. 
tanév beiskolázási tervébe 

Horváthné Nedreu Klára intézményvezetıt felveszi. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006/2007. 
tanévben a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen, 
normatív módon járó, kötött felhasználású állami támogatásból 

 
Horváthné Nedreu Klára intézményvezetı 
továbbképzésének költségeit a jogszabályi elıírásoknak 
megfelelıen a normatív támogatás összegének erejéig 
fedezi. 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
18.Napirendi pont: 
Hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéshez 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztés elfogadását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság szintén egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

69/2006. (IV.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
Harsányi Ügyvédi Iroda által benyújtott, az alábbi érintett vecsési 
önkormányzati tulajdonú, kül-, és belterületi ingatlanrészek 
értékcsökkentési kártalanítási ajánlatát és egyben hozzájárul a 
szolgalmi jogok bejegyeztetéséhez: 

 
Hrsz.:   vezetékjogi bejegyzést   kártalanítási 

       érintı területe:    ellenétéke_______     
 

6074/11.   61 m²     15.000.- Ft 
0286/5.       2.162 m²            363.000.- Ft 
0290/9.       4.445 m²            747.000.- Ft 
 

2. Utasítja a Polgármestert, hogy a vonatkozó szerzıdéseket írja alá. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 

Polgármester 
 
19.Napirendi pont: 
Helyi buszjárat felülvizsgálatának eredménye 
Elıterjesztı:Bükk László 



 28 

Polgármester 
 
Pável Béla alpolgáremster: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a reggeli és iskolajáratok 
maximálisan kihasználtak, így azok továbbra is megmaradnak. Új menetrend is 
kialakításra került, amely szerint a CBA Áruházat és a Temetıt is érinti a helyi 
buszjárat. Kéri az elıterjesztés elfogadását.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

 
 

70/2006.(IV.27.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a helyi 
buszjáratot üzemeltetı Dencinger Kft. által összeállított, és a bizottsági 

elnökök által felülvizsgált utasszámlálás eredményét, valamint az 
alkalmazott autóbusz típusok mőködtetését.  

 
 
20. Napirendi pont: 
Ferihegyi Repülıtér Szabályozási Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Bükk László 

Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Köszönti Pákozdi Zsolt urat a Budapest Airport képviselıjét.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, de abban a formában nem támogatta a 
határozati javaslat elfogadását.  
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A Bizottság új határozati javaslatot készített, mely kiosztásra került.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Véleménye szerint, amikor a TFKB -aminek szintén tagja- tárgyalta az 
elıterjesztést, nem beszélték át. Ez azért többet érdemelt volna. Véleménye 
szerint a Gál István képviselı úr által elıterjesztett határozati javaslat jobban 
szolgálja  a vecsésiek érdekét, mint az elızı határozati javaslat. Nem elutasítani 
kell azonnal, hanem próbálni tárgyalni. A határozati javaslat 1. pontjával 
kapcsolatban: felvette a kapcsolatot a sok tulajdonost képviselı ügyvéd 
kollégával, aki azt mondta, hogy érdemes lenne talán nem az OSCAR-AIR-
PORT Park megvalósulását ide tenni, hanem általában azt mondani, hogy a 
Ferihegy tábla tulajdonosainak a fejlesztése. Tiszteletben kell tartani a 
tulajdonosok döntését. A tegnapi nap során a Legfelsıbb Bíróság tárgyalta az 
ügyet és hatályon kívül helyezték azt a jogerıs végzést, ami blokkolta eddig a 
megosztás lehetıségét a ferihegyi földeken. Azon a földön, ami a ferihegyi rész 
és Vecsés határa mellett van. Most megnyílik a lehetıség arra, hogy jöjjön egy 
beruházó és egy bizonyos részét meg tudja vásárolni. Miután van egy új 
jogszabály, az új építési törvény, amely május 1-én lép életbe azzal a javaslattal 
is élnek a tulajdonosok, hogy  érdemes lenne település rendezési szerzıdést 
kötni. Így talán az Önkormányzat hathatósabban tudná a fejlesztések során az 
érdekelteket képviselni.  
A 2. potot javasolja kiegészíteni: ha bármiféle személyeket neveznek meg arra, 
hogy egyeztessenek a Budapest Airport felé, akkor ez az egyeztetés 
megtörténhessen a földtulajdonosok felé is.  
Módosító indítványa:  
-ne akadályozza a Vecsés közigazgatási területén lévı ferihegyi tábla fejlesztését 
-a Budapest Airport ZRT-vel folytatandó egyeztetéseken a földtulajdonosok 
vagy  jogi képviselıjük is részt vehessenek.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Ha a repülıtér módosítja a szabályozási tervet, az Vecsést is érinti. Nem lesznek 
értéktelenebbek a földek, csak másfajta beruházás fog oda kerülni. Az volt a 
véleménye, hogy ha a Repülıtérnek engedik, hogy azokat a fejlesztéseket, 
amelyek jelen pillanatban elengedhetetlenek a Repülıtér fejlesztéséhez a 
kerítésen belül megcsinálja, nem lesz érdeke, hogy a kerítésen kívüli területnek 
a rendezése elımozduljon. Ha ebbe nem vállal szerepet, Vecsés és a 
tulajdonosok önmaguk ezt nem tudják megoldani.  
Az a döntés viszont, ami tegnap született teljesen megváltoztatja a helyzetet. 
Ilyen értelemben  a határozati javaslatnak  ezzel a módosításával véleménye 
szerint eleget tesznek azoknak a kívánalmaknak, ami Vecsés és a 
tulajdonosoknak az érdeke, valamint  nem mondanak a Repülıtérnek 
kategorikusan nemet.  
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Pável Béla alpolgármester: 
Tájékoztatja a tisztelt képviselıket, hogy egy szabályozási terv 1,5 év elınyt 
jelent a beruházás szempontjából. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Egyetért a módosított határozati javaslat elfogadásával. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Véleménye szerint a hatályban lévı szabályozási terv készítıjével is tárgyalni 
kell. 
Javasolja, hogy a koordinációs bizottság tagja is vegyen részt a megbízásos 
tárgyalásoknál.  
Kérdezi a Budapest Airport képviselıjét, kíván-e hozzászólni? 
 
Pákozdi Zsolt a Budapest Airport Ingatlangazdálkodási igazgatója: 
Együtt szeretnék ık is az egész területet fejleszteni. Mint ismeretes, május 1-tıl 
változnak az építési szabályok. Ha nem tudják megkezdeni a szabályozási terv 
egyeztetését a szakhatóságokkal, az 60 napos késést okozna. Szeretnének 
egyeztetni a tulajdonosokkal és az Önkormányzattal is. Ha nem találkoznak az 
érdekek a Testületnek lehetısége lesz a beavatkozásra.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı:  
Javasolja 3 tagú munkacsoport  felállítását az egyeztetések érdekében. Tagjainak 
a Polgármester mellett Balogh Csongor, Lırincz Ferencné, Pável Béla 
képviselıket javasolja. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az OSCAR-AIR-PORT helyett  a ferihegyi tábla jelenjék  meg és nyilvánvaló 
az is belekerül az 1. pontba, hogy a szabályozási tervezıvel is fel kell venni a 
kapcsolatot. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 13 fı.  
Módosító indítvány: a szabályzási terv ne akadályozza Vecsés közigazgatási 
területén lévı ferihegyi tábla lehetıségét.  
A Budapest Airport ZRt-vel és a tulajdonosok képviselıivel, valamint a 
munkacsoport bevonásával tárgyaljanak, melynek végrehajtására a következı 
munkacsoportot hozza létre: 
Tagjai: Bükk László polgármester 
  Lırinc Ferecné alpolgármester 
  Pável Béla alpolgármester 
  Balogh Csongor képviselı 
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Pável Béla alpolgármester: 
Módosító indítványa a munkacsoport tagjaival kapcsolatban: 
  Bükk László polgármester 
  Dabasi János képviselı 
  Balogh Csongor képviselı  
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Szavazásra teszi fel, hogy a 0 egyeztetési kört május 1-e elıtt indítsák el, melyet 
a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott.  
 
Szavazásra teszi fel: a szabályozási terv ne akadályozza a Vecsés közigazgatási 
területén lévı ferihegyi tábla fejlesztésének lehetıségét, illetve ne tegye 
lehetetlenné,  továbbra is biztosítsa a repülıtérrel a közvetlen kapcsolatot. A 
szabályozási terv készítıjével tárgyalást kell folytatni. A Képviselı-testület a 
módosító indítványt 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
 
Takács Mária jegyzı:  
A jelenlévı képviselı száma 14 fı. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

71/2006.(IV.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Budapest Ferihegyi 
Nemzetközi Repülıtér Szabályozási Tervének [2/2005. (I.18.) sz. ök. 
rendelet] módosítási kezdeményezését támogatja – amelynek 
finanszírozásáról a Budapest Airport Zrt. gondoskodik – az alább felsorolt 
feltételek teljesülése esetén. 
 

1. A Szabályozási  Terv módosítása ne akadályozza a Vecsés Város 
közigazgatási területén lévı un. Ferihegyi tábla fejlesztését, illetve ne 
tegye lehetetlenné azt és továbbra is biztosítsa a terület repülıtérrel 
való közvetlen kapcsolatát a fejlesztés során.  

 
2. Az elızıekben foglaltak megvalósulása érdekében szükségesnek 

tartja a Budapest Airport Zrt-vel és a terület tulajdonosainak 
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képviselıivel, valamint az önkormányzat megbízottjaival történı  
tárgyalást. 

 
3. Az Önkormányzat részérıl történı tárgyalásokban való részvételre 

munkacsoportot hoz létre az alábbi tagokkal: 
 

- Bükk László polgármester 
- Balogh Csongor képviselı 
- Dabasi János képviselı 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Airport Zrt-t a határozat 
megküldésével értesítse és a továbbiakban szervezze meg az érintettekkel 
való közös megbeszélést. 
 
Határid ı: azonnali és folyamatos 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
     
21. Napirendi pont: 
Hozzájárulás földhivatali átminısítéshez 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 11 fı.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

72/2006.(IV.27.) határozat 
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1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli az 
alábbi helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú „saját használatú út” 
megneve-zéső ingatlanok „közút” megnevezésre történı átminısítését a 
földhiva-tali ingatlan-nyilvántartásban. 
 
helyrajzi sz.: 

 
03.    090.    0238/1. 0274. 
05.    092/2.    0247.   0280/1. 
07.    096/1.    0253/1. 0280/3. 
010.    096/3.    0258.   0280/5. 
024.    098.    0152/67. 0282/1. 
032/1.    0149.    0260.   0282/3. 
035/3.    0152/6.   0262.  0282/5. 
035/5.    0152/15.   0266.  0283. 
038/13.   0152/75.   0268.  0286/3. 

 038/16.   0152/83.   0270.  0288. 
 041.    0182/39.   0272  0290/3.
 046/7.    0183.    0223.  0293. 
 050.    0185.    0225.  0297. 

 052.    0192.    0226/26. 0303/1. 
 053.      0207.    0226/71. 0152/19.
 080.    0208.    0236.   

 082/3.    0215/60.      
 084/4.    0215/121.      
 088.    0215/125.      
     0218/32.      
     0219.       
     0221.       

     
     

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy a Körzeti Földhivatalnál az átminısítéshez   
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Felelıs: Takács Mária 
          jegyzı 
 
 Határid ı: azonnal 
 
22. Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdezi dr. Zsingor Ivánné képviselı asszonyt, hogy a Küküllı utca és a Lırinci 
utcára vonatkozó interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
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Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A választ elfogadja.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdezi Dr. Gerencsér Balázs képviselı urat, hogy Fotbal Club-bal kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A választ nem fogadja el.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat ,hogy a Hısök ligetében felállított 
emléktáblával kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági 
Nem fogadja el. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdezi Dr. Gerencsér Balázs képviselı urat, hogy a hó eltakarítással 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdezi Gál István képviselı urat, hogy a Bocskai és Deák F. u. sarkánál történı 
aszfaltcserével kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Gál István Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja.  
 
23. Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Gál István Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 

- Szeretné megtudni, hogy ki rendelte meg a Tájház tervét. Amikor a 
Képviselı-testület tárgyalta, nem ilyen elképzelést szavazott meg. Az a 
kérdése, ki módosította a tervet, ki adott rá utasítást. 

- Kinek a kötelessége a temetı környéke és a kerítés állapotának a 
rendbetétele? 

- A Dózsa György úttól a Telepi útig lassan életveszélyes lesz 
közlekedni.50-60 m-en keresztül az út tele van gödrökkel. Kéri, hogy 
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mielıtt baleset lesz, az út kezelıje rendesen hozza rendbe, hogy az 
biztonságos legyen. 

 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Gál képviselı úr által említett szakaszon nincs járda. A járda teljesen le van 
járva, életveszélyes. Radikális és gyors segítségre van szükség. 
 
Szlahó Csaba Oktatási, Mővelıdés és Sport Bizottság elnöke: 
A Kossuth utca bekötésénél a szegélykı mellett nincs megcsinálva, az egész 
akna billeg.  
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
Az Elıd utcában is nagy lyukak vannak, kéri rendbetételét. 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
A temetıvel kapcsolatban: a hátsó bejáratnál szinte teherautóval hordják a 
szemetet. A lakosság fel van háborodva.  
 
24. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdezi Dr. Ternyák Istvánné képviselı asszonyt, hogy a Pintér Mővek mögötti 
területtel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
A választ elfogadja.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
A Profi mögötti konténerrel kapcsolatos kérdésre kapott  választ elfogadja.  
 
25. Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 

- hol tart a Jókai utcai Napközi Otthon munkálatai? 
- Mi van a 6 millió Ft-tal, amit az ügyvéd úrnál tettek letétbe? 

 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Kérdése, hogy mi van a Halmy tér rendezési tervével? 
 
Hanek Gábor képviselı: 
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- A Dózsa György úti rendelı intézet udvarának hátsó része nagyon rossz, 
elhanyagolt állapotban van. Szemétkupacokkal van tele. Hogyan lehetne 
rendberakni? 

- Van-e lehetıség arra, hogy a bizottsági anyagokat email-ban kapják meg a 
testület tagjai? 

Balogh Csongor képviselı: 
- Az Ágoston utca egyik oldala meg lett bontva. A kivitelezı nem állította 

helyre. A járda télen felfagyott, van-e mód és lehetıség a javítására, meg 
lehet-e a kivitelezıt keresni? 

- A temetı szörnyő állapotban van. 
- A lakótelepi lakók kérdezik, hogy a lakótelepi üzletsor mögötti 

közvilágítással lehet-e valamit csinálni? 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Hogy áll az MO lehajtó ügye az Alacskai csomópontnál. Tájékoztatást kér 
milyen engedélyek voltak kiadva. Milyen rendezés várható? Milyen eljárások 
vannak folyamatban? 
 
Gál István Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Kérdése, hogy hány hónapot kell várni egy önkormányzati határozat 
végrehajtására.  
- Az Alacskai elágazás még mindig Alacskai, a Gyál felirat még mindig Gyál. 
- Mikor lesz a József Attila emléktáblán a márvány kicserélve? 
 
26. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Az MSZP és az SZDSZ vecsési szervezete 2006. május 1-én 13.00 órakor 
tartandó majálisára meghívja a tisztelt Képviselı-testület tagjait. A 
rendezvényen  14.00 órától vendégként részt részt vesz Dr. Gál Zoltán 
országgyőlési képviselı úr. 
 
Szlahó Csaba Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: 
Április 29-én a Tavaszi Ünnepség zárónapjára kerül sor az Epresben. 
Május 1-én a Focipályán lesz rendezvény. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Április 30-án a Halmy téri iskolában szórakoztató rendezvényeket tartanak, 
mindenkit szeretettel várnak. 
 
27. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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- a 2006. évi munkatervben szereplı napirendi pontok 
- Illegális szemétlerakás 

Elıterjesztı: Alattyányi István 
   Közrendvéd.és Összeférhetetlens.Biz.elnöke 

 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 18.00 
órakor bezárja.  
 
      Kmf. 
 
 
 
   Pável Béla     Takács Mária 
   alpolgármester        jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
  
 
 
 
 


