
JEGYZİKÖNYV  
 
 
Készült: 

A Képviselı-testület 2006. március 14-én megtartott ülésérıl. 
Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra.) 

 
 
Jelen vannak: 

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, dr. Ternyák Istvánné, dr. Zsingor 
Ivánné 

 
Bükk László polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelent vendégeket. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı jelen van. 
 
Balogh Csongor, Alattyányi István és Tóth Judit képviselı jelezte távolmaradá-
sát, késıbb érkezését  Szlahó Csaba és Vékony Ferenc képviselı jelezte. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Levételre javasolja: 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló és a köztisztaság fenntartásának 
egyéb szabályairól szóló 13/2002.(VIII.8.) rendelet módosításának rendelet ter-
vezete 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendet, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. Napirendi pont:  
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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2. Napirendi pont:  
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester  
 
3. Napirendi pont:  
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Harsányi Jánosné  
  Bölcsıde Vezetıje 
 
4. Napirendi pont:  
Szociális Bizottság beszámolója a 2005. évi munkájáról  
Elıterjesztı:. Saska Istvánné  
    Szoc.Biz.Elnöke 
 
5. Napirendi pont:  
OMSB beszámolója a 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
 
6. Napirendi pont:  
Ingatlanértékesítés és egyéb ügyek  
 Elıterjesztı:Bükk László 
   Polgármester 
 
7. Napirendi pont:  
A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeirıl rendelet terve-
zet      
Elıterjesztı:  Takács Mária 
     Jegyzı 
 
8. Napirendi pont:  
Intézmények felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
9. Napirendi pont:  
Vecsés, Széchenyi út és 0181 hrsz. út csatornázási munkáira pótelıirányzat 
biztosítása  
Elıterjesztı: Bükk László 
  Polgármester 
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10. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása játszótér építésére 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
11. Napirendi pont:  
Interpellációra válasz 
12. Napirendi pont:  
Interpelláció 
13. Napirendi pont:  
Kérdésre válasz 
14. Napirendi pont:  
Kérdés 
15. Napirendi pont:  
Közérdekő bejelentés 
16. Napirendi pont:  
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
17. Napirendi pont:  
Fellebbezések elbírálása 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
18. Napirendi pont:  
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
   jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok sorrendjét, melyet a Kép-
viselı-testület 13 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: 
A február 14-i képviselı-testületi ülést két rendkívüli ülés követte. 
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Pro-Régi munkatársa megkereste, az, aki a Pro-Régión belül figyelemmel kíséri 
a kistérségi munkát, és a kistérségekkel kapcsolatos dolgokat kívánta megismer-
ni.  
 
Az Ablon Kalitas képviselıje is megkereste, hogy adjon tanácsot abban, ki le-
gyen a tervezı, kivitelezı, aki a Halmi téri játszótér tervezését, kivitelezését el-
végezze.  
 
Három település képzımővészei, festıi alkotótevékenységüket mutatják be már-
cius 3-án Gyálon, március 17-én Vecsésen, március 31-én pedig Felsıpakonyon. 
 
A Szakrendelı pályázati kiírása megjelent a közbeszerzési értesítıben. A pályá-
zat végsı leadási határideje: április 18, eredményhirdetés április 26, ezt követı-
en lesz a szerzıdéskötés. 
 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 12 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 12 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között tör-

tént 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 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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3. Napirendi pont:  
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Harsányi Jánosné  
  Bölcsıde Vezetıje 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
A Szociális Bizottság megtárgyalta a Bölcsıde beszámolóját, és kiemelkedetten 
jónak, nagyon átfogónak találta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
Tanúja volt annak, amikor a különbözı játékok felülvizsgálatáról volt szó, és az 
intézmény vezetıje nagyon segítıkészen a többi intézménynek is segített. Nem-
csak saját munkáját végzi, még mások munkájába is be tud segíteni, amit itt sze-
retne megköszönni Harsányi Jánosnénak. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

45/2006.(III.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis Böl-
csıde 2005. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
4. Napirendi pont:  
Szociális Bizottság beszámolója a 2005. évi munkájáról  
Elıterjesztı:. Saska Istvánné  
    Szoc.Biz.Elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Az elıterjesztésben részletesen le van minden írva. Itt szeretne köszönetet mon-
dani a hivatal dolgozóinak az áldozatos munkájukért. A Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a tájékoztatót a képviselı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

46/2006.(III.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális Bizottság 
2005. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
5. Napirendi pont:  
OMSB beszámolója a 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel Szlahó Csaba OMSB elnöke még nincs jelen, ezért a napirendi pontot az 
érkezése után tárgyalja meg a Képviselı-testület. 
 
6. Napirendi pont:  
Ingatlanértékesítés és egyéb ügyek  
 Elıterjesztı:Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Ennek a területnek az eladásáról már többször született testületi döntés, de a 
szerzıdéskötésig egyik esetben sem jutottak el. Most egy újabb kérelem érke-
zett, melyet a bizottság megtárgyalt, és javasolja elfogadásra a testületnek.  
A bizottság 8000,-Ft/m2 árat állapított meg, mivel közmő nélküli a terület. Az 
elsı telket a szerzıdés aláírásakor kell kifizetni, a másodiknál pedig 10% fogla-
lót, és december 1-ig kell a teljes vételárat megfizetni az eladó önkormányzat 
részére.. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy miért 8000,-Ft/m2 árat állapított meg a bizottság? 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A tavalyi évben 7000,-Ft/m2  ár volt a kikiáltási ára, az idén lett 8000,-Ft/m2.. 
Ez a terület nem közmővesített, azért lett ez a m2 ár ezen az összegen megálla-
pítva. 
 
Hanek Gábor képviselı: 
Mennyibe kerülne az Önkormányzatnak a terület közmővesítése? 
 
Bükk László polgármester: 
Az utóbbi idıben vízvezeték nem lett építve, így nem tud erre árat mondani. 
Sıt ezen a területen gáz, szennyvíz, elektromos áram sincsen kiépítve, a vevı 
ezt vállalja, hogy kiépítteti. 
Az ár azért elfogadható, mert az elektromos áramot, és a vízhálózatot az Ön-
kormányzatnak kellene kiépíttetni. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 

47/2006.(III.14.) határozat  
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel ı-testülete hozzájárul az 

önkormányzati tulajdonú 4168. helyrajzi számú, 2.44 1 m² nagyságú 
beépítetlen terület megnevezés ő és a 4169. helyrajzi szám alatt fel-
vett, 2.528 m² beépítetlen terület ő ingatlanok Gazdasági Bizottság 
által meghatározott vételáron és feltételekkel tört énı értékesítésé-
hez. 

 
2.) Utasítja a Polgármestert, hogy az ügyvéd és a V agyongazdálkodási 

Osztály közrem őködésével az adásvételi szerz ıdést kösse meg.  
 
 Felelıs: Bükk László 
   polgármester 
 
 Határid ı: azonnal 
 
7. Napirendi pont:  
A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeirıl szóló rendelet 
tervezet      
Elıterjesztı:  Takács Mária 
     Jegyzı 
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pon-
tot. A Parlament elfogadta az erre vonatkozó törvényt. Az önkormányzatoknak 
azt a feladatot szabta, hogy március végéig fogadják el rendeletükben, hogyan 
kell meghatározni azt az értéket, ami alapján kijön az, hogy mely ingatlanok tar-
toznak luxusadó fizetése alá. A 100 millió forintos értékhatár feletti ingatlanok 
fognak luxusadó alá esni. Hogy mi minısül, milyen értékőnek, azt az önkor-
mányzatnak kell meghatározni. Az elıterjesztésben két fajta érték meghatározás  
szerepel, az egylakásos ingatlanra, illetve több lakásos ingatlanra. A törvény le-
hetıséget ad egy tól-ig intervellumra, így a bizottság mindkét ingatlan típusra a 
törvény által minimumra javasolt 100.000,-/m2 árat javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Mint elıterjesztı elfogadja a bizottság javaslatát. 
 
Hanek Gábor képviselı: 
Kérdése, hogy Vecsésen van-e olyaningatlan, amit érinteni fog ez az adónem? 
 
Takács Mária jegyzı: 
Vecsésen nincs ilyen ingatlan. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkot-
ta rendeletét: 
 

9/2006.(III.14.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának 9/2006.(III.14.) rendelete a lakóingatlan 

fajtáinak települési átlagértékei megállapításáról 
 
Vecsés Város Képviselı-testülete illetékességi területén a lakóingatlan fajtá-
inak települési átlagértékeit – a luxus adóról szóló 2005. évi CXXI. Törvény 
(a továbbiakban: Latv.) 11.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a 2005. évi helyi ingatlanforgalomra és értékviszonyokra tekintettel – a 
2006-2007. adóévekre vonatkozóan a következık szerint állapítja meg: 
 
1.§ A rendelet hatálya Vecsés Város közigazgatási területére terjed ki. 
 
2.§ (1) Vecsés Város közigazgatási területén az egyes lakóingatlan fajták  
            forgalmi értékhatárainak fajlagos átlagértéke négyzetméterenként 

(a) egylakásos lakóépületben lévı lakás esetében: 150 ezer forint, 
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(b) többlakásos épületben, egyéb épületben lévı lakás esetében:  
      130 ezer forint. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átlagértékeket a 2006-2007. 
adóévekben a luxusadó megállapításánál (Latv.1.§) kell figyelembe 
venni. 

3.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 
a Latv. 13.§ (1) bekezdése alapján 2006. január 1-jétıl kell alkalmazni. 
 
 
Bükk László       Takács Mária 
Polgármester          jegyzı 
 
8. Napirendi pont:  
Intézmények felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Kérdés, hozzászólás? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Annak érdekében, hogy a megkezdett munkát, amit a bizottság elkezdett, be is 
tudja fejezni, szükséges ennek a szakmai anyagnak az elkészítése. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

48/2006.(III.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete a kötelezı és 
nem kötelezı feladatok ellátásának felmérése és pénzügyi hatása ér-
dekében az intézmények felülvizsgálatáról dönt. 

2. Az intézmények felülvizsgálatát tárgykörük szerinti szakmai szerve-
zetek munkájának végzésével kell elvégeztetni. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálathoz szükséges ajánlatok 
beszerzésérıl és a felülvizsgálatot végzı szervezet kiválasztásáról 
gondoskodjon. 
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4. Az árajánlatok alapján a legkedvezıbb ajánlatot tevıt kell a szakmai 
elveket is figyelembe véve megbízni, melynek pénzügyi kiadásának 
fedezetéül a Képviselı-testület utólagosan pótelıirányzatot biztosít. 

 
 
Határid ı: azonnal. 
  A vizsgálat végrehajtása tekintetében 2006. április vége. 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel Szlahó Csaba az OMSB elnöke megérkezett, ezért most az 5. napirendi 
pont megtárgyalására kerül sor. 
 
5. napirendi pont: 
Az OMSB tevékenysége 2005. évben. 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Az írásos elıterjesztéshez nincs kiegészíteni valója. 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 

 
49/2006.(III.14.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Mővelı-

dési és Sportbizottság 2005. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
9. Napirendi pont:  
Vecsés, Széchenyi út és 0181 hrsz. út csatornázási munkáira pótelıirányzat 
biztosítása  
Elıterjesztı: Bükk László 
  Polgármester 
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Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottság elnökeit, ismertessék bizott-
ságaik véleményét. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pon-
tot, és 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

50/2006. (III.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Széchenyi út 
és a 0181 hrsz. Út csatornaépítési munkálatainak elvégzéséhez a költ-
ségvetés 6-os számú melléklet 1.2.2 során biztosított bruttó 
20.000.000,-Ft-on felül bruttó 5.027.848,-Ft-ot az általános tartalék-
alapból megelılegez tekintettel arra, hogy ez az összeg közmőfejlesz-
tési hozzájárulás címén megtérül. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse 

el,és azt terjessze a Képviselı-testület elé a negyedévi módosítás so-
rán. 
Határid ı: a rendelet módosítás tekintetében a negyedévi módosítás 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdés megkötésérıl gondoskod-
jon. 
Határid ı: azonnal, és folyamatos 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 

10. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása játszótér építésére 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Ez a Lakótelepi játszótér fejlesztésére vonatkozik, azért mert a kiírásban az sze-
repel, hogy nagy zöld területet kell biztosítani, amelyet le kell zárni kerítéssel. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pon-
tot, és 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

51/2006.(III.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Miniszté-
rium által „közterületi játszóterek létesítésének és fejlesztésének tá-
mogatására” kiírt pályázat keretében Vecsés Város Önkormányzata 
a lakótelepi játszótér fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtson be. 

 
A pályázati projekt összberuházási költsége bruttó 10.000.000,-Ft, 
melyhez az önkormányzat 5.000.000,-Ft önrészt biztosít a 2006. évi 
költségvetés pályázati céltartalék kerete terhére. 
 

2. Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezet elkészítésérıl és képviselı-testület elé terjesztésérıl gondos-
kodjon. 

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

3. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére, és 
benyújtására. 
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Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
Határid ı: 2006. március 21. 
 

11. Napirendi pont:  
Interpellációra válasz 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Saska Istvánné képviselıt, hogy az interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e?  
 
Saska Istvánné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi dr. Zsingor Ivánné képviselıt, hogy az interpellációjára kapott vá-
laszt elfogadja-e? 
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
12. Napirendi pont:  
Interpelláció 
 
Bükk László polgármester: 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg.  
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Interpellációjának tárgya: Mikor lesz lehetıség arra, hogy Vecsés Városban a 
meglévı közmővekrıl térkép álljon rendelkezésre? A Vagyongazdálkodási és az 
Építési osztályon is azt a választ kapta, hogy el kell menni a szolgáltatóhoz. Jó 
lenne, ha lenne olyan térkép, amelyen a városban lévı összes közmő rajta lenne. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Van a hivatalnak egy térinformatika rendszere, melyen a vízhálózat nem szere-
pel, de a többi közmő rajta van, majd írásban bıvebb választ fog adni. 
 
Bükk László polgármester: 
A belterületen a vízellátás 100 %-os, ha ilyen kérdés felmerül, arra tudnak vála-
szolni. A felvezetése még nem történt meg a térinformatikai rendszerre. 
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Saska Istvánné képviselı: 
Kérdése, hogy a gyepmesternek meddig szól a munkaideje? A napokban szerzett 
tudomást arról, hogy az Ady E. utcában megharapott a kutya egy gyermeket, és 
egy felnıttet. Sok, sok értesítés után a Rendırség Monorról jött ki, mert a helyi 
Rendırség nem vette fel, és ık ártalmatlanították a kutyát. 
 
Dabasi János képviselı: 
Januárban interpellált, hogy a Hısök ligetében felállítottak egy reklámtáblát, az 
volt a kérés, hogy rakják el onnan. Annyi történt, hogy eddig a sövényen kívül 
volt a tábla, most pedig a sövényen belülre tették, még rosszabb helyre. Kérése, 
hogy vigyék onnan lejjebb a táblát. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Nık napja alkalmából járt a Gondozási Központban, ahol felvetették azt, hogy a 
Dózsa György úti rendelınél, amikor az a nagy hó esés volt, késın történt a hó-
lapátolás. Javasolja, hogy az önkormányzat helyezzen nagyobb súlyt arra, hogy 
idıben legyen eltakarítva az egészségügyi intézményeknél a hó. 
 
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanácstól megkérte a Civil szervezetek listá-
ját, melyen azt tapasztalta, hogy a Vecsési Fotbal Klubbnál  az elnök személye 
Már Jánosnak van megnevezve. Beszélt Már Jánossal, aki elmondta, hogy 2003-
ban lemondott az elnökségrıl. Javasolja, hogy az önkormányzat szólítsa fel a 
fotbal klubbot, hogy rendezze le a mőködését. 
 
Gál István képviselı: 
Interpellációjának tárgya: 
Két alkalommal interpellált már, hogy a Bocskai utca és a Deák Ferenc utca sar-
kán lévı tolózár csere során megrongálódott aszfaltot mikor fogják megjavítani. 
 
Budai Nagy Antal útnak a Dózsa György út felöli végénél a Szász ház elıtt a 
kátyú egyre nagyobb. Ha valaki belehajt tengely törést szenvedhet. Kéri mindkét 
helyen a hiba kijavítását. 
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A Küküllıi utca állapota borzasztó rossz. Tudja, hogy kevés a pénz, de most már 
az Elıd utcából is panaszok jönnek, mert ott jár a busz, folytatódnak az építke-
zések. Teljesen tönkre fog menni az az utca is. 
 
A vasúti átjárónál is nagyon nagy kátyúk vannak, balesetveszélyes ott a közle-
kedés, ugyanez vonatkozik a Lırinci utcára is. 
 
13. Napirendi pont:  
Kérdésre válasz 
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Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Szlahó Csaba képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfogadja-
e?  
 
Szlahó Csaba képviselı: 
A választ elfogadta. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Szlahó Csaba képviselıt, hogy a Shell kútnál lévı lámpával kapcso-
latos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Szlahó Csaba képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Pável Béla alpolgármestert, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e?  
 
Pável Béla alpolgármester: 
A választ elfogadja. 
 
14. Napirendi pont:  
Kérdés 
 
Aki kérdezni óhajt, tegye meg.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
A Profi mögött a szemét konténert odébb vitték, nincsen befedve, a szél szétfújja 
a szemetet, valamit kellene tenni, hogy megszőnjön ez az állapot. 
 
Dr. Terenyák Istvánné képviselı: 
Kérdése, hogy a Pintér Mővek mögötti terület kinek a tulajdona. Nem lehetne az 
önkormányzat területét lezárni, mert a vasakat még mindig odahordják a teher-
autókkal. Tönkre teszik az utat, ki kellene valamit találni. 
 
15. Napirendi pont:  
Közérdekő bejelentés 
 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Készül a Településszerkezeti terv, melyet április 11-én egy munkaértekezleten 
tárgyalnák meg. A településszerkezeti terv program részét fogadnák el. Ameny-
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nyiben vannak lakossági megkeresések, akkor azt addig tisztázni kell a fıépítész 
úron keresztül. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Kérése, hogy egy példányban kapja meg ı is a településszerkezeti tervvel kap-
csolatos bejelentéseket. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Tegnapi napon az OMSB megtárgyalta a pályázati felhívást, amely a vecsési  
önkormányzati mősor készítésére vonatkozik.  
A Bizottság megfogalmazta az ajánlattételi felhívásba mind a tartalmi elváráso-
kat, mind a mősorral kapcsolatos minıségi elvárásokat. A munkába segített a 
Vagyongazdálkodási Osztály, Duka Ákos, illetve Hegedős Pál úr. A bizottsági 
tagok megtették az észrevételeiket. A pályázati felhívás a napokban az újságok-
ba kerül. 
Ez az anyag kiosztásra került, meg lehet tekinteni. 
 
Március 15-én a Petıfi téren 10 órakor tartja az önkormányzat az ünnepséget. 
Mindenkit szeretettel várnak erre az ünnepségre. 
 
16. Napirendi pont:  
Napirendi javaslat 
 
Bükk László polgármester: 
Lakossági bejelentésre kéri megvizsgálni a Telepi úton a gyalogosátkelı lehetı-
ségét. 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
 
Gál István TFKB elnöke: 
Pályázat benyújtása díszvilágítás kiépítésére 
Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
 
Tiszteletbeli polgári cím adományozása 
Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
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Bükk László polgármester: 
A következı testületi ülés április 25-én lesz. 
 
A nyílt ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
Bükk László      Takács Mária 
Polgármester         jegyzı 
  


