
 
 

JEGYZİKÖNYV  
 
Készült: 
 A Képviselı-testület 2006. február 14-én megtartott ülésérıl. 
 Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: 

Balogh Csongor, Bükk László, Dabasi János, dr.Fekete Károly, Gál 
István, dr.Gerencsér Balázs, Gyurákiné Sárdi Krisztina, Lırincz Ferencné, 
Páverl Béla, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tóth Judit,  

         dr. Zsingor Ivánné.  
 
Bükk László polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait és a megjelent vendégeket. 
Tájékoztatja a Tisztelt képviselıket, hogy Hanek Gábor úr és Ternyák Istvánné  
betegség miatt nem tud a mai ülésen részt venni, Alattyányi István úr és Vékony 
Ferenc úr késıbbi idıpontra jelezte érkezését.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 14 fı képviselı jelen van. 
 
Az ülést megnyitja.  
 
Felvételre javasolja: 
„Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése” c. pályázat 
véglegesített Támogatási Szerzıdésének aláírása. 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Hiányolja, hogy  a napirendi pontok nem tartalmazzák a Vecsés TV 
kérdését, melyet a legutóbbi ülésen vetett fel.  
 
Takács Mária Jegyzı: 
Ezt a napirendi  pontot a február 21-én megtartandó rendkívüli ülésen tárgyalják 
meg.  
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadott. 
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Javasolja, a 4. napirendi pont és a 13. napirendi pont megtárgyalásának cseréjét.  
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok sorrendjét, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 
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: 
„Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése” c. pályázat 
véglegesített Támogatási Szerzıdésének aláírása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  polgármester 
4. Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2005. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Nagyné Maklaga Erzsébet  
   Eizen József Mozgáskorlátozott Klubok Vezetıi  
5. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az Achim 
András utca kiépítésére 
Elıterjesztı: Bükk László 
   polgármester 
6. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a 
Vecsési Káposztafeszt marketing eszközeinek létrehozására 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
7. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a 
Lırinci út és a Besztercei utca felújítására 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester  
8. Napirendi pont: 
2006. évi költségvetés  
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
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9. Napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 20/2003. /XI.25./ Ök. rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   jegyzı 
10.Napirendi pont: 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998./VI.10./ Ök. rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   jegyzı 
11. Napirendi pont: 
Falusi Nemzetiségi Óvoda kertjének bıvítése  
Elıterjesztı: Dabasi János  
   képviselı 
12. Napirendi pont: 
Vecsés – Gyál összekötı út csatlakozásainak jogi rendezése  
Elıterjesztı: Bükk László  
   Polgármester  
13. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása akadálymentesítésre  
Elıterjesztı: Bükk László  
   Polgármester   
14. Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának ….2006./…../ rendelete a közterületek 
alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994./IX.13./ Ök. rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Bükk László polgármester 
   Takács Mária jegyzı 
15. Napirendi pont: 
MO pihenıhelynél lévı táblák elnevezése  
Elıterjesztı: Gál István  
   TFKB elnöke  
16. Napirendi pont: 
Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság 2005. évi 
munkájáról  
Elıterjesztı: Gál István 
  TfKB elnöke    
17. Napirendi pont: 
Halmy tér parkosítása és az iskola környékének rendbetétele 
Elıterjesztı: Gál István   
   TFKB elnöke  
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18. Napirendi pont: 
Kakucsi út „Egérút” gléderezése  
Elıterjesztı: Gál István   
   TFKB elnöke 
19. Napirendi pont: 
A József Attila Mővelıdési Ház falán lévı emléktábla cseréje  
Elıterjesztı: Gál István  
   TFKB elnöke   
20. Napirendi pont: 
„Oktatási Intézmények Központi Konyhája” Alapító Okiratának kiegészítése  
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
21. Napirendi pont: 
„Semmelweis Bölcsıde” Alapító Okiratának kiegészítése  
Elıterjesztı: Takács Mária  
   Jegyzı  
22. Napirendi pont: 
„Gondozási Központ” Alapító Okiratának kiegészítése  
Elıterjesztı: Takács Mária  
   Jegyzı  
23. Napirendi pont: 
„Vecsési Egészségügyi Szolgálat” Alapító Okiratának kiegészítése 
Elıterjesztı: Takács Mária  
   Jegyzı  
24. Napirendi pont: 
Ingatlanértékesítés. 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester  
25. Napirendi pont: 
Jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás létrehozása 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
26,Napirendi pont: 
Interpellációra válasz   
27.Napirendi pont: 
Interpelláció  
28. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz. 
29. Napirendi pont: 
Kérdés. 
30. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés. 
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31. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat. 
 
Zárt ülés: 
32. Napirendi pont: 
Havasi Miklós fellebbezése  
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
   Szociális Bizottság elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 

-   2006.február 7-én a temetı üzemeltetési  szerzıdés aláírása megtörtént.  
- 2006. február 8-án  Jegyzı asszonnyal együtt  a Pest megyei Bíróságon 

voltak jelen, mivel  a Közigazgatási Hivatal kérte a Falusi Iskola igazgatói 
megbízásával kapcsolatos önkormányzati határozat megváltoztatását  
azzal, hogy az törvénysértı. A Bíróság nem tehetett mást, mint hatályon 
kívül helyezte a Képviselı-testület döntését. A határozat kihirdetésre 
került. Arra a  kérdésre, hogy a késıbbiekben a NNÖK egyetértési jogát 
be tudják-e szerezni, nem tudott válaszolni. Ezzel kapcsolatosan külön 
képviselı-testületi döntést kell hozni. A Falusi Iskolával kapcsolatban sok 
minden elhangzott, ezért a mai napon 13.00 órára kérte, hogy  az Iskola 
Igazgatója egy  rendkívüli tantestületi ülést hívjon össze.  Az ülésen részt 
vett, ahol tájékoztatta a tantestületet a Bíróság döntésérıl. Arra kérte az 
Iskola vezetését és a tanári kart, hogy ezzel a témával ne foglalkozzanak, 
ez az Önkormányzat feladata. Azok a pénzösszegek, amelyek a különbözı 
német nemzetiségi feladatokat felvállaló intézmények számláján vannak 
nem a Német Nemzetiségi Önkormányzat privilégiuma, hanem  azoknak 
az intézményeknek jár, akik a feltételeknek megfelelnek. Nem igaz az a 
beállítás, hogy ezt a Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja a 
település részére. 

- 2006. február 10-én részt vett a  Polgárır Egyesület  2005. évi munkájáról  
tartott beszámolón.  Örömmel tájékoztatták a jelenlévıket, hogy kaptak 
egy gépkocsit. További jó munkát kívánt nekik. A jelenlévı Monori és 
helyi rendırparancsnokság képviselıi megerısítették a további 
együttmőködést.  

- A Sportpályával kapcsolatos értékelést elvégeztették. Az értékbecslést egy 
jelentkezınek elküldték, arra választ még nem kaptak. 
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- A Szakrendelı közbeszerzési anyagát elküldték, annak megjelentetését 
várják. 

- A Budapest Airport elnöke  levélben kereste meg azzal, hogy társaságuk 
megalapítja a Budapest Airport Konzultációs Bizotságot.A Bizottság 
elnöke Bajnai Gordon  lesz.  Kérésük, hogy a Bizottságba tagként vegyen 
részt a testület által delegált személy és akadályoztatása esetére is egy 
helyettes résztvevıt delegáljon. A cél az, hogy rendszeres egyeztetı 
fórumot hozzanak létre a repülıtér mőködése kapcsán érintett szervezetek 
számára.  

- Folyamatban van a Halmy téri játszótér szerzıdésének elıkészítése. Úgy  
fogják üzemeltetni és átalakítani, ahogy azt az Erzsébet téren elvégezték.  

 
Balogh Csongor képviselı: 
2006.február 6-án a Polgármester úr vezetésével több képviselı részt vett az 
Angol Nagykövetségen megtartott  összejövetelen. A megjelent képviselık 
elıadást hallgathattak meg, biztosították ıket arról, hogy olyan tulajdonosa lesz 
a Repülıtérnek, aki az elkövetkezı 4-5 évben 65 milliárd Ft-ot kíván befektetni. 
Az elmúlt 16 évben igazából nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel központi 
költségvetési forrásokból. Rendelet módosításokat kezdeményeznek, hogy minél 
hamarabb eleget tegyenek a repülıtér üzemeltetése és a zajvédelemmel 
kapcsolatos kötelezettségeiknek.  
A zajvédelemmel kapcsolatos dolgok prioritást élveznek.  
Kérdése Polgármester úrhoz: hogyan lehetett kiadni a Sportpályával kapcsolatos  
értékbecslést, mikor arról nem született a Képviselı-testület részérıl döntés? 
 
Bükk László polgármester: 
Az Önkormányzat ahhoz, hogy tisztában legyen a Sportpályának az értékével 
elvégeztette az értékbecslést. Egy cég kereste fel és felajánlást tett. Átadta az 
értékbecslést, de válasz még nem érkezett.  
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Ha úgy döntenek, hogy a Sportpályát kiváltják egy Centrumra, az a Képviselı-
testület közös ügye lesz. Ebbıl nem fog kimaradni senki sem.  
 
Pável Béla alpolgármester: 
Hetente többen jelentkeznek cégek, magánemberek. Ha érdemleges vállalkozó 
jelentkezik, azt a Polgármester úr a Képviselı-testület elé fogja terjeszteni.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Tisztában van az Önkormányzat döntési mechanizmusával. Itt 550 millió Ft-ról 
van szó. Errıl koncepcionális döntést kell hozni. Ne egy értékajánlat alapján 
döntsenek,  beszéljék át és ne adják tovább úgy azt az értékbecslést, hogy nem 
tudja milyen összegrıl van szó.  
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Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 
tartózkodással 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.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
3. Napirendi pont: 
„Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése” c. pályázat 
véglegesített Támogatási Szerzıdésének aláírása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Duka Ákos urat, hogy kiegészítését tegye meg.  
 
Duka Ákos környezetvédelmi referens: 
2005. október 29-én a Képviselı-testület határozatot hozott Budapest és az 
agglomerációs települések közötti együttmőködési megállapodásának aláírására 
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vonatkozóan, melyet a Polgármester úr és a Jegyzı asszony a Fıvárosi 
Fıpolgármesteri Hivatalban aláírt. Ennek a következménye, hogy most egy 
társulási szerzıdés aláírására kerülne sor. Ha ez aláírásra kerül, megindul az 
egész projekt megvalósítása. Megvizsgálta a tervezett és az eddig megvalósult 
szerzıdés tervezetet. El lehet mondani, hogy csak produktíve változott. 
Korábban megjelölésre került az önrész biztosítása a szerzıdés tervezetben, 
most viszont az önrész kikerült és 100 %-os támogatásban részesül a projekt 
megvalósítása, illetve lényeges, hogy bankgaranciát és jelzálogot az 
önkormányzatoknak nem kell biztosítani. Ezt a végleges szerzıdés tervezetet 
kellene a Polgármester úrnak és a Jegyzı asszonynak 2006. márciusában aláírni. 
 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Polgármester úrral együtt voltak a Környezetvédelmi Minisztériumban, mikor 
az elsı tárgyalások megkezdıdtek. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat is jól 
jár ezzel a közös zajtérképpel. Az adatbázis frissítésének  anyagi forrásai 
megteremtése viszont az Önkormányzat  feladata lesz, ezzel tervezni kell a 
jövıben.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Javasolja a szerzıdés aláírását. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

18/2006.(II.14.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  egyetért a 
„Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése” 
címő pályázat Támogatási Szerzıdésének aláírásával. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerzıdés végleges 

változatának aláírására.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
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4. Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2005. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Nagyné Maklaga Erzsébet  
   Eizen József Mozgáskorlátozott Klubok Vezetıi  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.  
Ez úton is megköszöni Nagyné Maklaga Erzsébet asszony és Eizen József  úr 
lelkiismeretes munkáját és a mindenre kiterjedı beszámolóját.  
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
A beszámolót elfogadásra javasolja.   
Megköszöni Nagyné Maklaga Erzsébet asszony munkáját és kéri, hogy a 
jövıben is ilyen  lelkiismeretesen foglalkozzon a beteg emberekkel. Mindkét 
vezetınek további munkájához sok erıt, egészséget kíván.  
 
Bükk László polgármester: 
Megköszöni mindkét szervezet munkáját és a beszámolót elfogadásra javasolja. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

19/2006/II.14./ határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mozgáskorlátozott 

Klubok 2005. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
5. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az Achim 
András utca kiépítésére 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
A mai ülésre  4 pályázatot terjeszt a Képviselı-testület elé.  A  pályázatok  most 
jelentek meg, de benyújtási határidejük  2006. február 15-e.. Véleménye szerint 
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ki kell használni a lehetıséget, a döntések meghozatalánál a költségvetést kell 
figyelembe venni.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét.  
 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja az elıterjesztést.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Véleménye szerint a lehetıséget ki kell 
használni. Az útépítés terhére a Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Véleménye szerint ha benyújtják a pályázatokat az útépítés terhére, akkor az 
összes keretet felhasználják. Ha nyernek is a pályázaton, különbözı 
ütemezésben kapnák meg a pénzt. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Mivel pályázati pénzrıl van szó, javasolja elfogadni az elıterjesztést. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Véleménye szerint fogadják el az elıterjesztést.  
 
Bükk László polgármester: 
Mivel több hozzászólás nincs szavazásra teszi fel az elıterjesztést, melyet a 
Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

20/2006.(II.14.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a  Pest Megyei Területfejlesztési Tanács által a helyi 
önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására a 
2006. évre kiírt pályázat keretében Vecsés Város Önkormányzata a 
tulajdonában lévı Áchim András utca kiépítésére pályázatot nyújtson 
be. 
A pályázott beruházás bruttó összege: 52 029 016, - Ft, melyhez az 
Önkormányzat 32 029 016,- Ft önrészt biztosít, a 2006. évi 
költségvetés útépítési elıirányzata terhére. 

2.) Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az önrész 2006. évi 
költségvetésben történı tervezésérıl. 
Határid ı: A 2006. évi költségvetés elfogadása 

 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
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3)    Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és
 benyújtására.  

 Felelıs:   Bükk László 
   polgármester 
 Határidı: 2006. február 15. 
 
 
6. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a 
Vecsési Káposztafeszt marketing eszközeinek létrehozására 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. Így lehetıség lesz a 
megfelelı reklámtevékenység kialakítására.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az elıterjesztést, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

21/2006. (II.14.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a 
terület- és régiófejlesztési célelıirányzat, azon belül a 4. intézkedés: 
idegenforgalmi fejlesztések támogatására kiírt, 2006. évben 
elnyerhetı pályázat keretében Vecsés Város Önkormányzata a 
Káposztafeszt marketing eszközeinek létrehozására pályázatot 
nyújtson be.  
A pályázati projekt bruttó összege: 1 000 000 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 300 000 Ft önrészt biztosít a 2006. évi költségvetés 
pályázati céltartalék kerete terhére.  
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2) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az önrész 2006. évi 
költségvetésben történı tervezésérıl. 
Határid ı: 2006. évi költségvetés elfogadása 
Felelıs: Takács Mária 

jegyzı  
3) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére  

és    benyújtására. 
Felelıs: Bükk László 

   polgármester 
Határid ı: 2006. február 15.  

 
 
7. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a 
Lırinci út és a Besztercei utca felújítására 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos,  kiküldésre került.  
Felkéri Háda Attila urat, tájékoztassa a Képviselı-testületet a két határozati 
javaslat tartalmáról! 
 
Háda Attila pályázati referens: 
A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Lırinci út és a 
Besztercei utca útburkolat felújítására benyújtandó pályázatot a bizottságok már 
tárgyalták. A testületi ülés elıtti napon kapta kézhez a megpályázandó 
beruházás részletes költségvetését. A költségvetésbıl kitőnik, hogy bizonyos 
tételek nem szerepeltethetıek a pályázatban. Ennek megfelelıen 2 határozatot 
kell hozni. Ennek figyelembe vételével új elıterjesztést és 2 határozati javaslatot 
készített, amelyek a testületi ülés elıtt kiosztásra kerültek. Az elsı határozati 
javaslat a beadandó pályázati projekt költségvetését és annak ütemezését, illetve 
a biztosítandó önkormányzati önrészt és a megpályázandó összeget tartalmazza, 
ütemezés szerint, 2006-ra és 2007-re. A második határozati javaslat a pályázati 
projekten felüli költségekre vonatkozó, az önkormányzat által biztosítandó 
összeget tartalmazza szintén 2006-ra és 2007-re. A teljes beruházás összköltsége 
nem változott, ugyanakkor az eredeti költségvetéshez képest összesen  
10.099.390 Ft-tal több önrészt kell az önkormányzatnak a beruházáshoz 
biztosítania.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Lırinci út és a Besztercei 
utca burkolat felújítására elıterjesztett pályázatot, melyet a Képviselı-testület 13 
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igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát:  

22/2006.(II.14.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a  Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a 
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat-felújításának támogatására kiírt, 2006. évben elnyerhetı 
pályázat keretében Vecsés Város Önkormányzata a Lırinci út és a 
Besztercei utca burkolat-felújítására pályázatot nyújtson be. 
A pályázott beruházás bruttó összege: 79 801 220,- Ft, melyhez az 
Önkormányzat összesen 39 900 610,- Ft önrészt biztosít, ebbıl         
13 238 600,- Ft önrészt a 2006. évi költségvetés útépítési elıirányzata 
terhére, 26 662 010,- Ft önrészt a 2007. évi költségvetés terhére. Az 
igényelt támogatás összege: 39 900 010,- Ft, 2006-ra 13 238 600,- Ft, 
2007-re: 26 662 010,- Ft. 

2.) Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az önrész 2006., illetve 2007. évi 
költségvetésben történı tervezésérıl. 
Határid ı:  A 2006., illetve a 2007. évi költségvetés elfogadása 

 Felelıs: Takács Mária 
   jegyzı 
3)    Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és

 benyújtására.  
 Felelıs:   Bükk László 
   polgármester 
 Határidı: 2006. február 15. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a benyújtott pályázati projektben foglalt önrészen felül a 
beruházási többletköltségek fedezetére vonatkozó elıterjesztést, melyet a 
Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

23/2006.(II.14.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lırinci út és 
a Besztercei utca burkolat-felújítására a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács által a települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításána k támogatására 
kiírt és az Önkormányzat által benyújtott pályázati projektben 
foglalt önrészen felül a beruházási többletköltségek fedezetére 
44 877 780 Ft-ot biztosít, ebbıl 6 612 800 Ft-ot a 2006. évi költségvetés 
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útépítési elıirányzata terhére, 38 264 980 Ft-ot a 2007. évi 
költségvetés terhére. 
 

 
2.) Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az önrész 2006.,  illetve 2007. 

évi költségvetésben történı tervezésérıl. 
 
Határid ı:  A 2006., illetve a 2007. évi költségvetés elfogadása 

 
 Felelıs: Takács Mária 
    jegyzı 
 
 
8. Napirendi pont: 
2006. évi költségvetés  
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, tájékoztassa a Képviselı-testületet a 
2006. évi költségvetés elkészítésérıl! 
 
Takács Mária Jegyzı: 
A költségvetés jelenlegi állapotában elfogadásra nem alkalmas. 1,2 milliárd Ft 
hiánnyal küldték meg a Könyvvizsgáló részére, aki megállapította, hogy 
alapvetıen a fejlesztésekkel kapcsolatos túltervezés  a hiány oka.. Egyébként 
szabályosan készült el a költségvetés. Kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy a  
február 15-én 16.00 órakor tartandó munkaértekezleten vegyen részt annak 
érdekében, hogy 2006. évi költségvetési tervezet úgy változhasson, hogy az 
elfogadásra alkalmas legyen.  
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Egységes koncepció szükséges: a nem  
kötelezı feladatokat teszik-e félre, vagy a fejlesztéseket szőkítik. A hitel 
felvétele is lehetıségként felmerült. Vannak olyan fejlesztések, amelyeket meg 
kell csinálni, amire el vannak kötelezve. 
 
Bükk László polgármester: 
A törvényi kötelezettség alapján került a mai napon beterjesztésre a 
költségvetés, február 15-én 16.00 órakor a munkaértekezleten döntenek a 
végleges költségvetés összetételérıl.   
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi 

költségvetés tervezet beterjesztését tudomásul vette.  
 
 
 
9. Napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 20/2003. /XI.25./ Ök. rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok  elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 12 fı.  
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület  
12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
megalkotta rendeletét: 
 

3/2006.(II.14.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 
3/2006.(II.16.) rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet módosításáról  
 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
szociális ellátásról szóló 20/2003. ((XI.25.) rendeletét (a továbbiakban: Szr.)  - a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek megfelelıen - a következık szerint módosítja: 
 

(Általános rendelkezések) 
1.§ (1) Az  Szr. 1.§ ( (1) bekezdés elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 
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   „(1) Vecsés város közigazgatási területén az Önkormányzat az Szt.-ben és e rendeletben 
meghatározott szociális ellátásban részesíti  - azokban elıírt feltételek fennállása esetén – 
szociális rászorultsága esetén ...(a-e/pontok)”  

 
 2.§.  Az Szr. 2.§ -a (4) és (5)bekezdéssel egészül ki: 
        „ (4) A pénzbeli ellátások kifizetését az Önkormányzat Szociális Bizottsága (a 
továbbiakban: Szociális Bizottság)  határozatát követıen a Polgármesteri Hivatal 10 
munkanapon belül teljesíti. 
          (5) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás megtérítésének elengedésével 
(Szt.17.§ (8) bek.) kapcsolatos méltányosság gyakorlását írásban kell kérelmezni. A 
méltányosság alapjául megjelölt szociális körülményeket a Szociális Bizottság döntése elıtt  
köteles vizsgálni.” 

 
(Idıskorúak járadéka) 

3.§ Az Szr. 3.§-a a következık szerint módosul: 
    „3.§ A Szociális Bizottság* idıskorúak járadékában részesíti azt, aki az Szt. 32/B. § (1)-(3) 
bekezdésében meghatározott  feltételeknek megfelel és akinél a (4) bekezdésben megjelölt 
kizáró okok nem állnak fenn. Az idıskorúak járadékának összegét az Szt. 32/C.§ alapján kell 
megállapítani.” 

 
(Rendszeres szociális segély) 

4.§ Az Szr. 4.§ (1) bekezdése a következık szerint módosul: 
     „(1) A Szociális Bizottság* rendszeres szociális segélyt állapít meg annak, aki az 
Szt.37/A.§ -ban foglaltaknak megfelel, illetıleg az Szt. 37/C.-37/D. és 37/H. §-aiban és e 
rendelet 4.§ (3)-(4) bekezdéseiben és az 5.§-ában elıírt kötelezettségének eleget tesz, továbbá 
akinél az Szt. 37/B. §-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A rendszeres  
szociális segély összegének megállapítása az Szr. 37/E.§-ában foglaltakon alapul.”  
 
5.§ Az Szr. 4.§ (4) bekezdésében a jogosult kapcsolatfelvételre megjelölt határidı „15 napon 
belül” -re  módosul.   
___________________________________________________________________________ 
*2006. december 31.-ig,ezt követıen jegyzıi hatáskörbe tartozik 
  

(Lakásfenntartási támogatás) 
6.§ Az Szr. 6.§ (1) bekezdése a következık szerint módosul: 
     „(1) A Szociális Bizottság normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak, aki az Szt. 
38.§ (1) bekezdés a-b) pontjaiban, és  a (2)-(5) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek 
megfelel. A támogatás mértékének megállapítása az Szt. 38.§ (6)-(7)bekezdésein alapul. 

 
(Ápolási díj) 

7.§ (1) Az Szr. 8.§ (1) bekezdése a következık szerint módosul: 
     „ (1) A Szociális Bizottság* az Szt. 41§. (1) bekezdésben és a 43/A.§ (1) bekezdésében 
megnevezett jogosultnak annak, aki ezekben foglalt feltételeknek megfelel és akinél  az 
Szt.42.§-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, az Szt 44.§ (1) bekezdés a-b) 
pontja alapján meghatározott mértékő  ápolási díjat állapít meg. 
 
       (2) Az Szr. 8.§ új (3) bekezdéssel és (6)-(7) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (3)-(4) 
bekezdés számozása  (4)-(5) bekezdésre változik:   
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       „ (3)  Az ápolási díjra az a hozzátartozó jogosult, akinek családjában az egy fıre esı 
jövedelem   az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegét, illetıleg egyedül álló esetén 
annak 150%-át  nem haladhatja meg.  
            (6) Az ápolási, gondozási feladatok teljesítését a Gondozási Központ és a 
Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat – a szervezeti és mőködési szabályzatában 
foglaltaknak megfelelıen – segíti és  ellenırzi.”                          
         (7) Az ápolási díjat a 32/1993.(II.17.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében 
meghatározott nyomtatványon kell  kérelmezni.” 

 
8.§ Az Szr. 12.§ (3)-(5) bekezdéseinek számozása - a pénzbeli ellátás cím alatt – 11/A.§ (1)-
(3) bekezdésre változik. 

 
(Közgyógyellátás) 

9.§ (1)  Az Szr. 14.§ (1) bekezdés  helyébe a következı rendelkezés lép és a 14 § új (2) 
bekezdéssel egészül ki, valamint a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik: 
   „(1) Közgyógyellátásra jogosultságot állapíthat meg a Szociális Bizottság -  az Szt. 50.§ (1) 
és (3) bekezdésében foglaltakon kívül – annak, aki szociálisan rászorult és   gyógyszerköltsége 
olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni (Szt.50.§ (2) 
bek). 
     (2) A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre 
számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250 %-át, 
egyedülálló esetén a 300 %-át nem haladhatja meg, továbbá a havi gyógyerköltsége eléri 
vagy meghaladja a havi családi jövedelem egy fıre számított 20 %-át, egyedülálló esetén a 15 
%-át.”   

  
(Étkeztetés) 

10.§ Az Szr. 17.§  (1) bekezdése a következık szerint módosul továbbá, a § új (2) bekezdéssel 
egészül ki és az eredeti (2)-(3) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre változik: 

    „(1) Az Önkormányzat napi egyszeri meleg étkezésérıl gondoskodik azoknak a szociális 
rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetıleg eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel – különös tekintettel az Szt. 62.§ (1) bekezdés a-e) pontjában foglaltakra -   nem 
tudják  biztosítani. 
  
_________________________________________________   
*2006. december 31.-ig, ezt követıen jegyzıi hatáskörbe tartozik 
 
  (2)  Szociálisan rászorult az (1) bekezdés tekintetében az  a személy, akinél  az egy fıre 

számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 
100%-át, egyedül élı esetén 150%-t nem haladja meg.”   

 
 11.§  (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

   (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti: 
 a) az Szr.1.§ (2)  bekezdése,  2.§ (3) bekezdése, 4.§ (5)-(8) bekezdése, 5.§ (4)-(6) 

bekezdése és  9.§ (6) bekezdése, 
  b) az Szr. 9.§ (4) bekezdésének második mondata és (5) bekezdésében az elsı 
francia bekezdése. 

 
Vecsés, 2006. február  9.  
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Bükk László    Takács Mária   
polgármester  jegyzı 

 
  
  
 
10.Napirendi pont: 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998./VI.10./ Ök. rendelet 
módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık létszáma 13 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
megalkotta rendeletét: 
 

4/2006.(II.14.) rendelet 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
4/2006. (II.14.) 
r e n d e l e t e 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) rendelet 
módosításáról 

 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) - a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 



 19 

továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseire, különös tekintettel a családtámogatási rendszer 
átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvényben foglaltakra - a gyermekvédelem helyi 
támogatásáról szóló 11/1998. (VI.10.) Ök rendeletét (a továbbiakban Gyr.) a következık 
szerint módosítja:  
 
1.§ (1 A Gyr. 2.§ új b) ponttal egészül ki és a jelenlegi b)-c) pontok számozása c)-d) pontokra 
változik: 
       „ b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
igényének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.” 
 
2.§ A Gyr. 4.§ -a  a következık szerint módosul: 
       „4.§ Az Önkormányzat a Gyvt.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint a 
jogosult részére pénzbeli és természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, valamint 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosít.” 
 
3.§ A Gyr. 4.§-t követı cím, valamint a 6.§ (1) és (2) bekezdése a következık szerint módosul   

 „Pénzbeli ellátások  
 6.§ (1) Az önkormányzati hatáskörben eljáró Szociális Bizottság a Gyvt. 18.§ (1) bekezdés b) 
pontja alapján a 21.§ (1)-(3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - meghatározott idıre vagy 
alkalmanként, e rendelet 6.§ (3) bekezdésben meghatározott mértékő rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha az ıt gondozó család idıszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztetett helyzetbe került.  
        (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhet rászorultságára tekintettel –  
(1) bekezdésben meghatározott feltételekkel - az a 25 évesnél nem idısebb fiatalkorú felnıtt 
is, aki tanulmányait középfokú- vagy felsıfokú tanintézetben folytatja.”  
 

(Természetben nyújtott ellátások) 
4.§ A Gyr. 7.§ (1)-(2) bekezdése és a (3) bekezdés elsı mondatának elsı fordulata a 
következık szerint módosul: 
     „7.§(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában 
(élelmiszercsomag, élelmiszer utalvány, tankönyv-, tanszerellátás, térítési díj átvállalása) is 
nyújtható. 
           (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájáról a Szociális Bizottság – a 
jogosult kérelmére figyelemmel – dönt. 
           (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsısorban akkor állapítható meg 
természetbeni ellátás formájában, …”  
 
5.A Gyr. 7/A.§-ának számozása  ( a pénzbeli ellátások cím alatt) 6/A.§-ra változik. 
 
6.§ A Gyr. 8.§ (1)-(2) és (5) bekezdése a következık szerint módosul: 
     „8.§ (1) A Gyvt.-ben és e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások 
iránti kérelmet írásban, (az egyes ellátások igénylésére szolgáló nyomtatványon), a szülı vagy 
más törvényes képviselı  a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elı.    
            (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítására 
vonatkozó kérelemhez csatolni kell: 
             - az utolsó háromhavi jövedelem igazolását, 
             - a tanköteles iskolalátogatásáról szóló igazolást, illetve a közép- vagy felsıfokú 
tanulmányt folytató fiatalkorú felnıtt tanulói (hallgatói) jogviszonyáról szóló igazolást. 
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          (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál az egy fıre esı 
jövedelmet  a Gyvt. 22.§ (2) bekezdése, a jövedelemszámításra vonatkozó idıszakot a 
Gyvt.131.§ (1-)2) bekezdése alapján kell megállapítani.” 
 
6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
      (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a Gyr. 3.§-a, 5.§-a, és azt megelızı 
(Rendszeres gyermekvédelmi támogatás) cím, a 6.§ (4) bekezdése, a 8.§ (3)- (4) bekezdése és 
(6) bekezdésének második mondata, valamint a 14/B.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
Vecsés, 2006. február 09. 
 
 
    Bükk László                                                                    Takács Mária 
     polgármester                                                                     jegyzı 
 
 
 
11. Napirendi pont: 
Falusi Nemzetiségi Óvoda kertjének bıvítése  
Elıterjesztı: Dabasi János  
   Képviselı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Az óvoda kertje az átalakítás után roppant nagy mértékben lekeskenyedett. 
Ebben az állapotában nem felel meg az ÁNTSZ-nek és az Óvodának sem.. Az 
Óvoda szomszédja hajlandó lenne az Óvodával határos kertjébıl 400 m² -t 
eladni 7000 Ft/m² áron. Ez 3 millió Ft kiadást jelentene a Városnak. 
 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselı-testület 13  igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
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24/2006. (II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kaári Antal, 
Tó u.9.sz. alatti lakos 401 hrsz-ú belterületi ingatlanából 400 m² 
falusias jellegő besorolású ingatlanrészének megvételérıl határozott.  

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az ingatlanrész megvétele pénzügyi 
fedezetének tervezésérıl a 2006. évi költségvetésben gondoskodjon.  

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosokkal a kapcsolatot vegye 
fel.    

Határid ı:   2006. március 31. 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
12. Napirendi pont: 
Vecsés – Gyál összekötı út csatlakozásainak jogi rendezése  
Elıterjesztı: Bükk László  
   Polgármester  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság Elnöke: 
Az út szélesítéséhez 742m² területet, az autóbusz öböl kialakításához 58 m² 
területet kell önkormányzati tulajdonba venni. Egyik oldalon 8 millió Ft-s, a 
másik oldalon 1,8 millió Ft-os vételáron történt egyeztetés a tulajdonosokkal. A 
terület megvételét támogatja, a tulajdonosokkal áregyeztetı tárgyalást 
szervezett. Az egyik család olyan döntést hozott, hogy az 1,8 millió Ft-os árhoz 
ragaszkodnak. A másik terület tulajdonosával  sikerült egy egyeztetést 
lefolytatni. Az úr elmondta, hogy nekik érdekük, hogy ez a fejlesztés ott  
megvalósuljon, de a tulajdonosok között bizonyos egyeztetési nehézségek 
vannak. Javasolta, hogy a szabályozási szélességnek megfelelı területrészt a 
többi tulajdonos is ingyen adja át.  Amennyiben ık ezt nem ajánlják fel olyan 
viszony alakul ki, hogy meg tudják akadályozni a terület fejlesztését. A 
tulajdonos nem kéri az összeg azonnali kifizetését, hanem az Önkormányzat 
segítségét kéri a közmővek kiépítésében.  Ennek fejében a tulajdonos saját 
területén helyet biztosít a szennyvízátemelı megépítéséhez, amely a környezı 
vállalkozói területek szennyvizét is befogadná. Nem adja át ezt a területet, ha a 
mögötte lévı két tulajdonos ugyanúgy  rájuk esı részt ingyen át nem adják.  
Az Önkormányzat vagy elfogadja az árat, vagy elindítanak egy kisajátítást, ami 
viszont azzal jár, hogy  várhatóan kedvezıbb árat tudnak elérni, de az idı 
rövidsége miatt ez nem célszerő. Jelenleg 10 millió Ft van a költségvetés 
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tervezésénél erre beállítva. Javasolja a többi tulajdonossal történı egyeztetést az 
Önkormányzat részérıl. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
Kisajátítási eljárást adás-vétel megkísérlése nélkül nem lehet lefolytatni.  
A kifizetés 2006. augusztus 30-ig halasztható. 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

25/2006. (II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés-Gyál 
összekötı út csatlakozásainak jogi rendezése érdekében az alábbi 
intézkedéseket hagyja jóvá: 

 
- A 0165/81. helyrajzi számú ingatlant a 0164. hrsz.-ú út 
szélesítéséhez, illetve a Széchenyi úti buszöböl kialakításához 
800 m²területet 28 euró+ÁFA/m² összegben Vecsés Város 
Önkormányzata megvásárolja a 2006. évi költségvetés terhére. 
A kifizetés 2006. augusztus 30-ig halasztható, a többi 
tulajdonossal történı egyeztetést az önkormányzat felvállalja az 
út továbbépítésének biztosítására.  
- A 0158/54. hrsz.-ú 77 m²-es 0,13 AK szántót út céljára 
1.155.000,- Ft összegért Vecsés Város Önkormányzata 
megvásárolja a 2006. évi költségvetés terhére. 
- A 0158/52. helyrajzi számú 44 m² nagyságú, termelésbıl kivett 
területet 660.000.- Ft-ért az Önkormányzat megvásárolja. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2006. évi költségvetés összeállításánál a fenti 

összegek betervezésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2006. évi költségvetés összeállítása 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
 

3. Utasítja a Polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási 
Osztály közremőködésével az adásvételi szerzıdések elkészítésére és 
aláírására. 
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Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
 
13. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása akadálymentesítésre  
Elıterjesztı: Bükk László  
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság Elnöke: 
Az elıterjesztést elfogadását nem támogatja a Bizottság. A beruházási költség 
igen magas, jobban járnának ha új épületet építenének. Az elıterjesztés akkor ér 
valamit, ha a jelenlegi állapotot szeretnének fenntartani, nem pedig új épületet 
létrehozni. A Takarékos Munkabizottság megfogalmazott sok ajánlást a 
szociális területhez kapcsolódóan is. El kell dönteni, hogy a Lırinci úti épületet 
kiürítsék, vagy sem. Milyen lehetıség lenne az épület hasznosítására.  
A pályázat benyújtását a Bizottság nem támogatta. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és támogatta az elıterjesztést. 
Személyes véleménye alapján azonban nem támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 5 ellenszavazattal, 10 tartózkodással nem fogadott el 
és meghozta határozatát: 
 

26/2006. (II.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
A „Pályázat benyújtása akadálymentesítésre” c. elıterjesztést 

nem fogadta el. 
 

 
14. Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának ….2006./…../ rendelete a közterületek 
alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994./IX.13./ Ök. rendelet 
módosításáról 
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Elıterjesztı: Bükk László polgármester 
   Takács Mária jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri  az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   elfogadott és 
megalkotta rendeletét:   

5/2006. (II.14.) rendelet 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
 5/2006. (II.14) 
r e n d e l e t e 

a közterületek alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994. (IX.13.) Ök 
rendelet módosításáról 

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterületek alapvetı rendeltetésétıl 
eltérı használatáról szóló 15/1994. (IX.13.) Ök rendeletét ( a továbbiakban: R.) a következık 
szerint módosítja: 
  
  
1.§ Az R. 9.§ (1) és (3) bekezdése a következık szerint módosul: 
    „(1)  A közterület rendeltetésétıl eltérı használatának engedélyezéséhez közút 
igénybevétele esetén a kezelı szakhatóság hozzájárulása szükséges (19/1994. (V.31.) KHVM 
6.§(3)-(4) bek.). 
     (3)  A szakhatósági  állásfoglalás beszerzésérıl  a Polgármesteri Hivatal gondoskodik  
(2004. évi CXL.tv.44.§ (2.bek.)” 
 
 2. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az R.9.§ (2) bekezdése és 10.§ (1) 
bekezdés f) pontja hatályát veszti. 

 
Vecsés, 2006. február 01.  

 
  Bükk László                                                                                   Takács Mária 
  polgármester                                                                                      jegyzı 
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15. Napirendi pont: 
MO pihenıhelynél lévı táblák elnevezése  
Elıterjesztı: Gál István  
   TFKB elnöke  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Ha valaki végigment az autóúton több olyan tábla is látható, amely joggal 
sértheti a Vecsésieket. A Bizottság javaslatot tesz az elnevezések 
megváltoztatására. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
A Schell kút magasságában szerepel Vecsés-Nyugat tábla. Módosítaná: Vecsés-
Centrum táblára.  
Javasolja továbbá a Halomi felirat megváltoztatását Halmi feliratra, valamint a 
37.sz. kijáratot Gyál – Vecsés kijáróra változtatni. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú, igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

27/2006.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja az 
MO Alacska pihenıhely elnevezésének megváltoztatását: 

 
a. Vecsés – Halmi pihenıhely 
b. A Budapest felıl (A Schell kútnál lévı táblánál) Vecsés-Nyugat 

helyett Vecsés  Vecsés – Centrum 
c. Javasolja a 37. sz. kijáratot Gyál – Vecsés kijáróra változtatni. 

 
2. Felkéri Bükk László polgármestert a szükséges intézkedés 

megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László  
  Polgármester 
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16. Napirendi pont: 
Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság 2005. évi 
munkájáról  
Elıterjesztı: Gál István 
  TfKB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja, hogy a Bizottság vegye napirendjére a zajvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat. A Bizottság ülésén örömmel venne részt. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság  felveszi napirendjére a zajvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
melyre örömmel hívják meg a Képviselı urat.  
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

28/2006. (II.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság 2005. évi munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadta. 
 
   
 
17. Napirendi pont: 
Halmy tér parkosítása és az iskola környékének rendbetétele 
Elıterjesztı: Gál István   
   TFKB elnöke  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja.  
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Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 
 
 

29/2006. (II.14.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli a 
Halmy József téri iskola régi épülete elıtti kis park felújítását, a 
fıbejárati oldalon a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árok zárttá 
tételét és a felállítandó emlékoszloppal párhuzamosan a terület 
parkosítását. 

 
2. Felkéri Bükk László polgármestert, hogy a pénzügyi fedezetrıl a 

2006. évi költségvetés készítésekor gondoskodjon. 
 
Határid ı: 2006. július 9. 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
 
 
18. Napirendi pont: 
Kakucsi út „Egérút” gléderezése  
Elıterjesztı: Gál István   
   TFKB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Aki a Teréz utcában lakik, kétszer kell a sorompón áthajtani. Régebben egyszer 
sem kellett, mert a vasút mellett használták a föld utat. Akkor tették tönkre az 
utat, amikor az Élményparkot építették.  
 
Takács Mária Jegyzı: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
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Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A bizottság nem támogatta az elıterjesztés elfogadását. A költségvetés 
függvényében lehet erre csak visszatérni. 
 
Bükk László polgármester: 
Ez az út a vasút területe. Az egyik oldalon a civil szervezetek fát akartak ültetni. 
Kérdése: ha gléderezni szeretnének a vasút területén, arra kell-e beszerezni 
engedélyt?  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
Engedélyt kell beszerezni. A területet mindenki parlagon hagyja, mert  a termést 
ellopják. 
 
Dr.Fekete Károly Egészségügyi Bizottság Elnöke: 
Módosító indítványa: Meg kell vizsgálni, hogy kié a terület. Nem javasolja az 
elıterjesztés elfogadását. 
 
Bükk László polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

30/2006.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kakucsi út 
„Egérút” gléderezése tárgyában elıterjesztett határozati javaslatot 
nem fogadta el. 

 
2. Felkéri Bükk László polgármestert az érintett terület tulajdon 

jogának  tisztázására.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Bükk László 
  polgármester 
 
 
19. Napirendi pont: 
A József Attila Mővelıdési Ház falán lévı emléktábla cseréje  
Elıterjesztı: Gál István  
   TFKB elnöke   
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
Javasolja a József Attila fej megtisztítását is. Ezt a munkát Alaxa György ingyen 
elvégzi azzal, hogy az üzlet hirdetıtábláját ennek fejébe  kitennék a   
Mővelıdési Ház hirdetı falára. 
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Az OMSB költségvetésében biztosítja az emléktábla elkészítésének összegét. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
Módosító indítvány: a pénzügyi fedezet az OMSB 2006. évi költségvetési 
keretén belül kerüljön biztosításra.  
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

31/2006.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila 
Mővelıdési Ház falán lévı, márványból készült emléktábla cseréjét 
rendeli el.  

a. A tábla mérete: 2 x 60 x 102 cm 
b. Felirat: JÓZSEF ATTILA KÖLT İ, 1905-1937. 

 
2. A pénzügyi fedezet az OMSB 2006. évi költségvetési keretén belül 

kerül biztosításra. 
 

3. Felkéri Bükk László polgármestert, hogy a 2006. évi költségvetés 
készítésekor gondoskodjon a pénzügyi fedezetrıl.  

 
Határid ı: A „Költészet napja” 2006. április 11. 
Felelıs:  Bükk László 
  polgármester 
 
 
20. Napirendi pont: 
„Oktatási Intézmények Központi Konyhája” Alapító Okiratának kiegészítése  
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
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Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt tájékoztassa a Képviselı-testületet az 
elıterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Takács Mária Jegyzı: 
Az Alapító Okiratok kiegészítése azért szükséges, mert a MÁK felülvizsgálata 
során megállapítást nyert, hogy az Alapító Okiratokban nem szerepel az 
intézmény alapítójának megnevezése és az alapítás éve.  
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 igen 
egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

32/2006. (II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási 
Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratát a következıkkel 
egészíti ki: 

 
Az 1. pont új b.) ponttal egészül ki és értelemszerően a jelenlegi b.) – 
1.) pont c.) – m.) pontra változik. 

 
b) az intézmény alapítója: Vecsés Községi Tanács 

alapítás éve: 1952. 
 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 
 
 
21. Napirendi pont: 
„Semmelweis Bölcsıde” Alapító Okiratának kiegészítése  
Elıterjesztı: Takács Mária  
   Jegyzı  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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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: 
 
 

33/2006. (II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Semmelweis 
Bölcsıde”  Alapító Okiratát a következıkkel egészíti ki: 

 
Az 1. pont új b.) ponttal egészül ki és értelemszerően a jelenlegi b.) – 
1.) pont c.) – m.) pontra változik. 

 
b) az intézmény alapítója: Vecsés Községi Tanács 

1. alapítás éve: 1952. május 1.  
 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 
 
 
 
22. Napirendi pont: 
„Gondozási Központ” Alapító Okiratának kiegészítése  
Elıterjesztı: Takács Mária  
   Jegyzı  
 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 igen 
egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

34/2006. (II.14.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási 
Központ”  Alapító Okiratát a következıkkel egészíti ki: 
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Az 1. pont új b.) ponttal egészül ki és értelemszerően a jelenlegi b.) 
– 1.) pont c.) – m.) pontra változik. 

 
b) az intézmény alapítója: Vecsés Községi Tanács 

alapítás éve: 1971.november 15.  
 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 
 
 
23. Napirendi pont: 
„Vecsési Egészségügyi Szolgálat” Alapító Okiratának kiegészítése 
Elıterjesztı: Takács Mária  
   Jegyzı  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

35/2006.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat”  Alapító Okiratát a következıkkel egészíti ki: 

 
Az 1. pont új b.) ponttal egészül ki és értelemszerően a jelenlegi b.) – 
1.) pont c.) – m.) pontra változik. 

 
b) az intézmény alapítója: Vecsés Községi Tanács 

alapítás éve: 1984.március 2. 
 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 
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24. Napirendi pont: 
Ingatlanértékesítés. 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester  
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
A jelenlévı képviselık száma 15 fı.  
 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság Elnöke: 
A Bizottság az ingatlan értékesítését támogatja, a vételár 40 %-át a szerzıdés 
aláírásakor, 60 %-át pedig december 1-ig kell kifizetni. A vételi ár: 12 e 
Ft+/ÁFA.m²-ként. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

36/2006.(II.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
önkormányzati tulajdonú, 4190/9. helyrajzi számú, 3.065 m² területő 
ingatlan Gazdasági Bizottság által meghatározott vételáron történı 
értékesítéséhez. 

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

Osztály közremőködésével az adás vételi szerzıdést kösse meg. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
 
25. Napirendi pont: 
Jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás létrehozása 
Elıterjesztı: Bükk László 
   Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt a határozati javaslat kiegészítésére. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
Az elızıekben a Képviselı-testület a 0181 út építésére, azt követıen pedig az 
önerı csökkentésével kapcsolatosan is benyújtott pályázatot a BM-hez.A BM 
egy olyan feltételt szabott meg, hogy akkor tudja pozitívan elbírálni a 
pályázatokat, ha egy jogi személyiséggel rendelkezı társulást  létrehoznak Gyál 
Várossal erre a projektre vonatkozóan. Ezt a társulási törvény alapján kell 
létrehozni, ebben a társulásban  Gyál és Vecsés  lehet.  Ez a feltétele annak, 
hogy a 60 %-ot önerıként megkapják. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Skribek Zoltán  Gazdasági Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

37/2006.(II.14.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Gyál Várossal 

közösen az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. §-a szerint jogi 
személyiséggel rendelkezı társulást hoz létre az EU Önerı Alap 
igénylése céljából. A társulás tevékenysége Vecsés-Gyál összekötı út 
építésére terjed ki. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 

  Polgármester 
 

3. Felhatalmazza a Polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Bükk László 

   polgármester 
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26,Napirendi pont: 
Interpellációra válasz   
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Szlahó Csaba képviselıt,  hogy a Football pályával  kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
A választ nem fogadja el. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Szlahó Csaba képviselı interpellációjára kapott választ, 
melyet a Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül nem fogadott el. 
 
 
27.Napirendi pont: 
Interpelláció  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bocskai u. 46. sz. háztól a Kinizsi utca felé borzasztó bőz van. Visszajön a 
csatornaszag.  
A 46. szám elıtt nincs lámpatest, hosszú szakaszon járnak a dolgozók este a 
kivilágítatlan utcában.  
 
dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A Gárdonyi utcában a páros oldalon a házszámot ellenırizni kell, a 2/a házszám 
után a 8. sz. következik.  
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Miután a Városban Polgárırség mőködik, célszerő volna erre utaló tábla 
kihelyezése.  
 
Bükk László polgármester: 
Tábla ki van téve, csak kicsi . 
 
 
28. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz. 
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Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy a kérdésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi dr. Gerencsér Balázs képviselı urat, hogy a kérdésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dr.Gerencsér Balázs képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor  képviselı urat, hogy a Mátyás utcával kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a súlykorlátozással 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
29. Napirendi pont: 
Kérdés. 
 
Dr.Fekete Károly Egészségügyi Bizottság Elnöke: 
Nem tudja, hogy ki dönti el a tüdıszőrés helyét, de a lakosok részérıl nagy a 
felháborodás és az elégedetlenség a helyiséggel kapcsolatban. 
 
Takács Mária Jegyzı: 
Az üggyel kapcsolatban már adott tájékoztatást a helyi televízióban,  melyben  a 
lakosok türelmét kérte és a jövıre vonatkozó változásokról adott tájékoztatást. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Kérdése, hogy mikor érdemes foglalkozni a 400-as úttal a traktor közlekedéssel 
kapcsolatban.  
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Bükk László polgármester: 
Ez folyamatban van, a felüljáróig ezt biztosítani fogják. 
 
 
Gál István Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: 
A testületi ülés elıtt kapott tájékoztatót a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjától. Ezzel kapcsolatban mi a teendı? Személyesen érintett ebben a 
dologban. Erre milyen alkalommal lehet válaszolni? 
 
Takács Mária Jegyzı: 
A 15-én megtartandó munkaértekezleten a legegyszerőbb a válaszadás, azon a 
NNÖK képviselıje is részt fog venni, a kérdéseket ott tisztázni lehet.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Rózsa utca 21. sz. elıtti útból ki van vágva.  
A 4-es úton, a 93-as busznál van egy lépcsı, amely az F Portához vezet. A 
lépcsıt követıen nincs meg az út. Az F Portáig építsék meg a járdát. 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Kertek alján építik a lépcsıt, de abbahagyták, mert leomlott. Balesetveszélyes. 
Kéri felszólítani a MÁV-ot. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
A MÁV-nak az a véleménye, hogy ezt nem csinálja meg. Munkavédelmi 
szempontból nem teheti meg. 
 
Bükk László polgármester: 
Lesz lépcsı, de nem biztos, hogy ugyanott, ahol valamikor volt.  
A peron ki lett szélesítve és ezért gyakorlatilag az történt, hogy belevág a lépcsı 
a peronba. Ha lépcsıt akarnak csinálni, akkor arrébb kell vinni a lépcsı 
szerkezetet.  
 
Szlahó Csaba Oktatási  Mővelıdési és Sport Bizottság Elnöke: 
Meddig lehet tárolni a MÁV sittjét, amely szeméthalmaz.  
Véleménye szerint a Schell kútnál a lámpára már nincs szükség.  
 
 
30. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés. 
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dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A fogadóóráján rengetegen keresték meg a szemétszállítással kapcsolatosan. Fel 
voltak háborodva a lakosok. Javasolja a tisztelt Képviselı-testületnek, tárgyalják 
újra a szemétszállítási rendeletet. 
 
A VOLÁN vezetıivel tárgyalásokat folytatott, melynek eredményeképpen az a 
döntés született, hogy március 1-tıl a VOLÁN buszok úgy közlekednek, mint 
régen.  
 
Alattyányi István képviselı:  
Múlt héten volt a Polgárır Egyesület év végi beszámolója, melyen részt vett 
Bükk László polgármester úr, dr.Gál Zoltán országgyőlési képviselı úr, Dr. 
Kelemen József r.ezredes és Gyebnár Imre r.ırnagy, örsparancsnok is.  A 
Polgárır Egyesület  vezetıje László György úr megköszönte a gépjármővet, 
amelyet dr.Gál Zolgán országyőlési képviselı közbenjárásával kaptak meg. 
Bükk László polgármester is megköszönte a polgárırök tevékenységét és 
kijelentette, hogy mindent elkövet, hogy a nehéz költségvetési helyzet ellenére 
jusson pénz a szervezetnek. A napokban helyezik el a 3 kamerát, automata 
rendszámfelismerı rendszert. Bemutattak egy rendszámfelismerı rendszert, 
melynek megvásárlására az Orbán Balázs Erdélyi Kör képviselıje ajánlott fel 
támogatást.  
 
Vékony Ferenc képviselı: 
A József Attila Mővelıdési házban a környezı települések részvételével kerül 
megrendezésre a Ferihegyi Repülıtér körüli fejlesztésekkel kapcsolatos 
rendezvény megtartása, melyen dr.Gál Zoltán országgyőlési képviselı és 
Pogácsás Tibor  polgármester úr is részt fog venni.  
Február 25-én 19.00 órakor tartják meg a Vecsési  Vállalkozók Bálját a Vecsési 
Halmy Telepi Általános Iskolában, ahol az év vállalkozói díjat is átadják. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bertalan utca elejére vontattak egy roncs autót, ami ott áll már hosszú idı óta.  
 
Takács Mária Jegyzı: 
A kocsinak budapesti tulajdonosa van, aki a kocsival karambolozott. A kiküldött 
értesítésekre senki nem reagált, meg kell várni, hogy kézbesítettnek lehessen 
tekinteni a felszólítást. Ez után tudnak lépni az elszállítás tekintetében.  
 
31. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat. 
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Dabasi János Mezıgazdasági és Térségfejlesztési Bizottság elnöke: 
- Városrendezési Terv felülvizsgálata 

 
Bükk László polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja 19.00 órakor. 
 
 
     K.m.f. 
 
 

Bükk László     Takács Mária 
Polgármester        Jegyzı 

 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 


