
 
JEGYZİKÖNYV  

 
 

Készült: 
A Képviselı-testület 2006. január 17-én megtartott ülésérıl. 
Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 

 
Jelen vannak: 

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

 
Bükk László polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, és a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen van. 
Késıbb érkezését Vékony Ferenc képviselı jelezte. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
A vecsési 0217. és 0218. helyrajzi számú területek megosztása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Erdı telepítési igény engedélyezése önkormányzati területen 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott. 
 
Levételre javasolja: 
Fellebbezések elbírálása 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc. Biz. Elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
A napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı Bükk László 
  Polgármester 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı Bükk László 
  Polgármester 
3. napirendi pont: 
Tájékoztató a folyamatban lévı peres ügyekrıl 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
4. napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Tarjányi Edit 
  Támogató Szolgálat Vezetıje 
5. napirendi pont: 
Ferihegy és Térsége önkéntes önkormányzati társulás létrehozása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
6. napirendi pont: 
Hosszúlejáratú kedvezményes fejlesztési hitel felvétele 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
7. napirendi pont: 
Köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2006. évre vonatko-
zó kiemelt célok meghatározása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
8. napirendi pont: 
SzMSz módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
9. napirendi pont: 
Halmi telep fennállásának 75. évfordulójára, és Halmy József halálának 65. év-
fordulója tiszteletére emlékoszlop állítása a Halmy József téren 
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Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
10. napirendi pont: 
Új térkép kiadása 
Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
11. napirendi pont: 
Tájékoztatás a játszótéri és az oktatási és nevelési intézményeknél használt ját-
szóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatáról 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
12. napirendi pont: 
A Vecsési Református Egyházközség, mint a Vecsési Református Óvoda fenn-
tartójának kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
13. napirendi pont: 
Pályázati önrész biztosítása a „közterületen elhagyott hulladék begyőjtése” pá-
lyázathoz 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
14. napirendi pont: 
Vecsés Város intézményeinek világítástechnikai korszerősítése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
15. napirendi pont: 
Szakorvosi Rendelıintézet rekonstrukciójához pótköltség biztosítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
16. napirendi pont: 
Ingatlan adásvételi és opciós szerzıdés módosítása (volt laktanya terület) 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
17. napirendi pont: 
Fıvárosi ivóvíz szolgáltatási díj megállapítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
18. napirendi pont: 
A vecsési 0217. és 0218. helyrajzi számú területek megosztása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
19. napirendi pont: 
Erdı telepítési igény engedélyezése önkormányzati területen 
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Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
20. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
21. napirendi pont: 
Interpelláció 
22. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
24. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Alattyányi István Közrendvédelmi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: 
Javasolja az 5. napirendi pont és a 15. napirendi pont megtárgyalásának cseréjét. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok sorrendjét, melyet a Kép-
viselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Január 10-én a Budapest Airport –nál találkozott az angol fejlesztıkkel. El-
mondták, hogy milyen fejlesztéseket fognak a jövıben megvalósítani. 
Ezen a találkozáson volt alkalma bemutatni a várost, valamint a Repülıtér kör-
nyékére vonatkozó szabályozási tervet ismertetni. 
Január 12-én volt az AIG Lincoln szabályozási tervének a bemutatása, ahová a 
Repülıtér munkatársait is meghívta. 
 
Január 16-án az Ablon cég a „B” és „C” területekre befizette az opciós díjat. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Zajvédelmi Bizottság decemberben is megtartotta ülését. Egy fontos dolog, 
ami Vecsést érinti, hogy a zajgátló övezetet tartalmazó térkép adatbázisának fel-
frissítését kérte a bizottság a minisztérium illetékeseitıl. 
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Kezdeményezni szeretné, hogy a Zajvédelmi bizottságban meglévı összes mun-
kaanyag kerüljön a Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság elé. Kéri 
a Titkárságot, hogy az összes anyagot küldje el a bizottságnak. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 17 
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, kiküldésre került. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. napirendi pont: 
Tájékoztató a folyamatban lévı peres ügyekrıl 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Kérdése, hogy a Pest Megyei Víz- és Csatornamő Építı Kft.-vel kapcsolatos pe-
res ügy hogyan áll. 
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Bükk László polgármester: 
Szeptemberben tárgyalta a Képviselı-testület a peren kívüli megállapodást, az-
óta nincs változás. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Képviselı-testületnek a tájékoztató elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 

1/2006.(I.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a folyamatban lévı 
peres ügyekrıl szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
4. napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat 2005. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Tarjányi Edit 
  Támogató Szolgálat Vezetıje 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, nagyon korrekt, mindenre kiterjedı a 
beszámoló. A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a beszámolót azzal a 
megjegyzéssel, hogy a vezetı asszony kifejezett kérése számára a végleges hely 
megállapítása, mivel addig nem tudnak pályázatot benyújtani. 
 
Bükk László polgármester: 
Szeretné, ha a vezetı asszony ismertetné a törvényekben elıírt térítéseket. 
 
Tarjányi Edit Szolgálatvezetı: 
Fenntartói határozat alapján állapították meg az összegeket, amely összegek jel-
képesek.  
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Olvasta a tájékoztatóban, hogy sok olyan feladatot is ellátnak, ami a törvényben 
elıírt feladat, de nem a szervezet feladata. Pozitív dolog, hogy a fogyatékkal 
élıket mindenben segítik, támogatják. Kérése, hogy ez ne vezessen oda, hogy az 
Önkormányzatnak többletfeladatot jelentsen.  
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Tarjányi Edit Szolgálatvezetı: 
Az átutalt normatíván kívül semmilyen anyagi követelést nem támasztanak az 
Önkormányzat felé. Az egyéb kiadásokat a Kolping Szövetség különbözı pályá-
zatokból tudja fedezni. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 17 
egyhangú igen szavazattal elfogadott. 
 

2/2006.(I.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Kolping 
Szövetség Támogató Szolgálat munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
5. napirendi pont: 
Szakorvosi Rendelıintézet rekonstrukciójához pótköltség biztosítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság amikor tárgyalta ezt a napirendi pontot, akkor még csak 
a háromsoros határozati javaslat volt, ezért nem tudta érdemben megtárgyalni. 
Olyan határozatot hozott a bizottság, hogy az eredeti a pályázatnak megfelelı 
mőszaki tartalom megvalósítást támogatja. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Az Egészségügyi Bizottság már minden anyag birtokában tudta megtárgyalni a 
napirendi pontot. Az elızetes tervekben a meghatározott költség, az a tervezett 
költség volt, a másodlagosan meghatározott költség az a ráfordításokat 100 %-
an tartalmazó kivitelezési költségvetés volt már, ebbıl a költségvetésbıl kide-
rült, hogy 95 millió forinttal többet kell biztosítani a településnek ahhoz, hogy ez 
a rekonstrukció megvalósuljon. Ezt a 2006-2007-es költségvetésbe kellene be-
tervezni. Ez többlet terhet jelent. Az állam 217 millió forintot biztosít ehhez a 
rekonstrukcióhoz, ha nem szavazza meg a testület, akkor ezt a támogatást is el-
veszítheti. Ha nem lesz felújítva a rendelı, akkor a továbbiakban nem kap mő-
ködési engedélyt, és a város szakrendelı nélkül fog maradni. 
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Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és hosszas megbeszélés után el-
fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja, hogy errıl a napirendi pontról csak a költségvetés elfogadása után 
döntsenek.  
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint ne halasszák el, mert ki kell írni közbeszerzést, meg kell pá-
lyáztatni, ha az idén nem kezdıdik el, és nem fejezıdik be, akkor az egész terv 
felborul, és nem lehet megvalósítani az egész beruházást. 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Számára is érthetetlen, hogy miért kell további közel 100 millió forintot biztosí-
tani a Szakorvosi Rendelıintézet rekonstrukciójára. Azt viszont senki se mond-
ja, hogy, ha nem szavazza meg a testület ezt az összeget, akkor elveszíti az ön-
kormányzat a címzett támogatást. 
Azt a mőszaki tartalmat kell megpályáztatni, amit a pályázatba leadott az ön-
kormányzat, mert ha nem véleménye szerint elveszítheti az önkormányzat a tá-
mogatást. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az a mőszaki tartalom, ami be lett adva, és amihez az állami támogatást kapja az 
önkormányzat az ebbıl az összegbıl nem tud megvalósulni, azért kellene hozzá 
még a közel 100 millió ft. 
A legfontosabb, hogy az a mőszaki tartalom, ami be lett adva, az megvalósuljon, 
arra írjon ki az önkormányzat pályázatot, és ahhoz biztosítsa a pénzügyi fedeze-
tet. Az állami támogatást semmiképpen nem szabad elveszíteni. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Kérdése a fıorvos úrhoz, hogy miért 130 eFt/m2 áron lett tervezve, amikor a 
megvalósítható ár 200 eFt/m2. 
 
Dr. Szarvas Tibor orvos igazgató: 
Elıször összeállítottak egy magasabb mőszaki tartalmú tervet. Sajnos a BM-ben 
azt mondták, hogy csak ennyi pénz van rá, ehhez készítsenek költségvetést. A 
beruházás nem lett olcsóbb, de a pályázatot csak így fogadták el. Nincs benne 
megfigyelı, nincs benne útépítés, nincs benne riasztórendszer, szünetmentes 
áramforrás, valamint a bútorzat sincs benne. Ezek kerültek levételre. Meg kell 
pályáztatni, a közbeszerzésbe nem kell összeget írni. 
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Bükk László polgármester: 
Amikor elkezdték a tárgyalásokat a BM-ben a fıosztályvezetı asszonnyal, akkor 
is több pénzt szerettek volna kérni, de azt mondták, hogy nincs több pénz. Az 
önkormányzat nem akar semmivel sem többet megvalósítani, mint ami mini-
mum feltételt, hogy a rendszer mőködjön. Pluszként olyan változás van a terv-
ben az eredetihez képest, mint a tőzjelzı, de akkor ez még nem volt elıírás. Idı-
közben kellett ezt belevenni. A cél az, hogy a közbeszerzést ki lehessen írni, eh-
hez kéri a képviselı-testület segítségét. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A most kiírásra kerülı pályázat megegyezik azzal a mőszaki tartalommal, ami 
az elsı mőszaki tartalom volt. Visszakerültek az eredeti kiinduló pontra. A pá-
lyázatot a mőszaki tartalomra írja ki az Önkormányzat, nem pedig a pénzre.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Mivel állami pénzrıl van szó, ne döntsön úgy a Képviselı-testület, hogy esetleg 
az állam vissza vegye a támogatást. Javasolja, hogy érdeklıdjenek utána, hogy 
ha a magasabb mőszaki tartalmú pályázat lesz kiírva, akkor a támogatást meg-
kapja-e az önkormányzat. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Arra kéri a Képviselı-testületet, hogy a pályázatot írja ki a BM-el egyeztetett 
mőszaki tartalommal.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Mivel eddig az Önkormányzat még nem kapott címzett támogatást, nem tud 
konkrét választ adni. Ami viszont igaz, hogy az Önkormányzat többet teljesíthet, 
csak kevesebbet nem, mint amit a pályázatban leírt, és vállalt. 
 
Bükk László polgármester: 
Véleménye szerint akkor lenne probléma, ha az Önkormányzat a kiírt pályázat-
ból nem valósítaná valamelyik részét. Ami vállalt, azt meg kell valósítani. 
  
Bükk László polgármester: 
Az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek: 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szakorvosi Rendelıin-
tézet címzett támogatásának megvalósításához, a pályázatban foglalt mőszaki 
tartalomnak megfelelıen közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el. 
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

3/2006.(I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szakorvosi Rende-
lıintézet címzett támogatásának megvalósításához, a pályázatban foglalt 
mőszaki tartalomnak megfelelıen közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Bükk László 
  polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Hosszúlejáratú kedvezményes fejlesztési hitel felvétele 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 18 fı. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek.  Azért került kiosztásra egy újabb határozati javaslat, 
mert szükség lesz valamilyen pénzügyi bonyolítói szervezet kiválasztásáról, ami 
ebbe a határozati javaslatba már bele fogalmazták. Már több szervezettel tár-
gyaltak, és úgy néz ki, hogy erre az Önkormányzatnak lesz lehetısége. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság elvileg egyetért az útépítési tervvel, de részletesebben ki-
dolgozott anyagra lenne szükség. 
 
Gál István TFKB elnöke: 
A Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és 3:1 arányban elfogadásra ja-
vasolja a Képviselı-testületnek. 
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A Bizottsági ülésen olyan javaslat született, hogy legyen visszalépési lehetıség, 
ha esetleg EU-s pályázaton nyer az Önkormányzat. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Ez az összeg a fele út megvalósításához elegendı, a másik felére még tudnak 
majd pályázni. 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Véleménye szerint ne vegyen fel az Önkormányzat ilyen nagy hitelt. Jövıre na-
gyobb lehetıség nyílik. Különben az ivóvíz hálózatot is fel kell újítani hamaro-
san, célszerőbb lenne a felújítás után utat építeni. A csapadékvíz elvezetését is 
meg kell oldani. Egyébként nem lát fedezetet a hitelre, javasolja, hogy a lakta-
nya bevételét fordítsák teljes egészében útépítésre. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Mint a Forgalomtechnikai Munkabizottság vezetıje elmondhatja, hogy minden 
évben jól alakulnak az útépítések. Tavalyi évben a 90 mFt helyett 170 mFt ér-
tékben építettek utakat. A határozati javaslatban megfogalmazottak nem azt je-
lentik, hogy már holnap utat épít az Önkormányzat, nem azt jelenti, hogy bármi-
lyen ingatlant jelzálogba kellene terhelni. Egy embert kell megfizetni, akinek a 
munkája többszörösen megtérül, mert olyan kapcsolatrendszerekkel bír a pénz-
ügyi világban, amilyennel a Képviselık nem rendelkeznek.  
Módosító indítványa, hogy a határozati javaslat 1 pontja az alábbi legyen: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete útfejlesztéssel kapcsolat-
ban bonyolítói pályázat kiírását rendeli el, államilag támogatott hosszúlejáratú 
kedvezményes kamatozású hitel felvételére. 
A határozati javaslat 2 pontjába kerüljön bele, hogy, hogy a közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásáról, a pénzügyi bonyolítói szervezet kiválasztásáról a legkedve-
zıbb kondíció elérése érdekében gondoskodjon az önkormányzat. Bonyolítási 
díj összegét a 2006. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Többször példálózott Gyömrıvel, ahol szintén hitelbıl építettek utakat, nagyon 
örül neki, hogy most Vecsésen is meg fog valósulni az útépítés. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal a határozati javaslat elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartóz-
kodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
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4/2006. (I.17.)  határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete útfejlesztéssel 
kapcsolatban bonyolítói pályázat kiírását rendeli el, államilag támo-
gatott maximum 1 milliárd Ft hosszúlejáratú kedvezményes kamato-
zású hitel felvételére. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 

a pénzügyi bonyolítói szervezet kiválasztásáról a legkedvezıbb kondí-
ció elérése érdekében gondoskodjon. Bonyolítási díj összegét a 2006. 
évi költségvetésben biztosítja. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2006. évre vonatko-
zó kiemelt célok meghatározása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Sokat gondolkodott, hogy hozzá szóljon-e ehhez a napirendi ponthoz. Azt, hogy 
a Polgármesteri hivatalban hatékonyabban menjen a munka, azt igen jól képzett 
dolgos munkaerı alkalmazásával lehet elérni. Nyílván ezért járnak a dolgozók a 
hivatalból iskolába. Kérdése, hogy hány dolgozó hiánya nem jelent fennakadást 
a munkavégzésben. Szép dolog, hogy a dolgozók tanulnak, azért, hogy utána a 
havi jövedelmük növekedjen. Sok olyan köztisztviselı van itt a házban, aki kö-
zépiskolai végzettséggel nagyon magas színvonalú, jó munkát végez. Felmerült 
az a gondolat, hogy ezeket a dolgozókat is el kellene ismerni, továbbtanulás nél-
kül is. Konkrétumok: A bizottsági elnökök nem határozták meg azt, hogy a bi-
zottsági jegyzıkönyveket mikorra kell elkészülni. Sok olyan határozat, döntés 
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születik a bizottsági üléseken, amit tovább kellene vinni, de nincs leszabályozva, 
hogy azt ki tegye meg. Az a probléma, hogy sok döntés a hivatal vezetıinek 
nem jut a tudomására, így nem tud kellı képen intézkedni.  
A kiemelten fontos feladatok között szerepel, hogy a köztisztviselık kísérjék 
figyelemmel a település életét a jogsértések megelızése, megszüntetése érdeké-
ben. Szeretné, ha kikerülne a jogsértés esetén, ha az állampolgár, vagy bárki fel-
háborodik, akkor igen is érezzék, hogy kötelességük foglalkozni a problémával. 
Ne menjenek el a köztisztviselık a felháborító események mellett, ne azt gon-
dolják, hogy ez csak a képviselık feladata. 
Sok helyen a kivitelezık levonulása után ott maradnak a betongyámok, egyebek, 
amit aztán már nem szállítanak el. A hivatal részérıl minden munka átadásánál 
legyen ott valaki, és csak akkor vegye át a munkát, ha teljesen rendben van a 
környezete is. 
A városért próbáljanak meg közösen mindent megtenni. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Köszöni a megtisztelı figyelmet, amit az alpolgármester szentelt erre az elıter-
jesztésre, meg az észrevételeit is. Törvényi kötelezettség, ami az elıterjesztésben 
szerepel. A hivatalban valóban több féle dolgozó dolgozik. Van, aki középisko-
lai végzettséggel is teljesítményt nyújt, vannak olyanok is, akik azt mondták, 
hogy a középfokú végzettségen kívül felsıfokú végzettséget szeretnének szerez-
ni. A polgármesteri hivatalban törvényi kötelezettség a beiskolázási terv elkészí-
tése, ahol a munkáltatónak is kötelessége biztosítania azt, és ütemezett formá-
ban, hogy mely dolgozók azok, amelyek a feladatokhoz mérten felsıfokú vég-
zettséget szerezzenek. Egy dolgozót sem tud pótolni a hivatal, akik tanulnak, 
azoknak nagy hiánya van. A mostani helyzetben nagyon nehéz a köztisztviselık 
feladata, a KET belépése, valamint az ISO minısítés miatt. A dolgozó magának 
tanul, de a köz érdekében. Azokat a dolgozókat, akik tisztességesen elvégzik a 
munkájukat, azokat számon tartják, és megfelelı módon erkölcsi, és ha mód van 
rá pénzbeli jutalmazásban is részesítik. Sokszor az erkölcsi elismerés többet je-
lent, mint a pénzbeli.  
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

5/2006.(I.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a köztisztviselık telje-
sítményértékelésének alapjául szolgáló 2006. évre vonatkozó kiemelt célok-
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ról szóló elıterjesztést és a kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 
  Jegyzı 
 

 
MELLÉKLET  

 
 
A Hivatal valamennyi dolgozójának kiemelt feladata: 
 
Továbbra is kiemelten fontos, hogy az ügyintézésben tovább erısödjön a szolgáltatói jelleg és fokozot-
tan érvényesüljenek az ügyfélbarát  igazgatás eszközei és módszerei. 
 
Elengedhetetlen A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi  CXL. törvényben (KET) foglaltak maradéktalan betartása, gyakorlati alkalmazása. 
 
A 2005. évben elnyert ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer megırzése és 
továbbfejlesztése. A CAF  megismétlése (önértékelés). 
 
A 2006. évi választások zökkenımentes lebonyolítása. 
 
Fontos feladat a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő kihasználása. 
 
Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a településen a jogsértések megelızése, megszüntetése 
érdekében a köztisztviselık kísérjék figyelemmel a település életét, hivatalból kezdeményezzenek 
eljárást a tapasztalt  hiányosságok megszüntetésére. 
 
 
Vagyongazdálkodás: 
 
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a település közterületein folytatott fejlesztési ill. 
beruházási munkálatok végzése csak  a munkaterület hivatalos átadása után kezdıdhet meg, a 
befejezést követıen a munka átvétele megkülönböztetett pontossággal történjen. 
 
Pénzügy: 
 
A költségvetés végrehajtása érdekében –biztosítva a mőködést és a fejlesztés, beruházás fede-
zetét- takarékos gazdálkodás megteremtése. 
 
8. napirendi pont: 
SzMSz módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
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Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az SzMSz módosítását, és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. Javasolják, hogy a 2.§-ba kerüljön be, hogy „Ezt követı-
en a bizottság véleményével az el nem fogadott interpellációk napirendi pont-
ként kerül megtárgyalásra” 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását a módosítással, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

1/2006.(I.17.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
1/2006. (I. 17.) rendelete 

a Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

többször módosított 
20/1999. (VII. 7.) Ök. rendelet 

módosításáról 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Város Önkor-
mányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
többször módosított 20/1999. (VII. 7.) Ök. rendelet (a továbbiakban: R) az aláb-
biak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A „R” 35. § (6) bekezdése a következık szerint módosul: 
 
 „. § (6) A képviselı-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfoga-
dásáról az elıterjesztı nyilatkozik.” 
 

2. § 
 

A „R” 35. § (7) bekezdése a következık szerint módosul: 
 
 35. § (7) Ha az elıterjesztı az interpellációra adott választ nem fogadja el, 
úgy azt a képviselı-testület további állásfoglalásra kiadja illetékes bizottságá-
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nak. Ezt követıen a bizottság véleményével az el nem fogadott interpellációk 
címő napirendi pontként kerül megtárgyalásra.” 
 

3. § 
 

A „R” 35. § az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „. § (8) Amennyiben a tárgyalás alkalmával az elıterjesztı nem fogadja el 
az adott választ, az elfogadásról a Képviselı-testület dönt.” 
 

4. § 
 

E rendelet 2006. február 1-én lép hatályba. 
 
Vecsés, 2006. január 10. 
 
 
 Bükk László       Takács Mária 
 Polgármester             Jegyzı 
 
9. napirendi pont: 
Halmi telep fennállásának 75. évfordulójára, és Halmy József halálának 65. év-
fordulója tiszteletére emlékoszlop állítása a Halmy József téren 
Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a naprendi pontot, és 6:1 arányban elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. A határozati javaslatban két féle felirat szerepel, 
ebben nem foglalt állást a bizottság. Miden képpen kell egy költségtervezés is. 
 
Gál István TFKB elnöke: 
A Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Kép-
viselı-testületnek. Pénzügyi fedezetre a költségvetésben kell elkülöníteni. Az, 
hogy mi kerüljön a táblára, azt döntse el a Képviselı-testület. 
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Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
A tartalmával egyetért az elıterjesztésnek, de elı kellene készíteni, tervet kelle-
ne készíttetni, és egy keret összeget kellene megállapítani, és meg kellene pá-
lyáztatni. 
 
Gál István TFKB elnöke: 
Egyszerő emlékoszlopról lenne szó, nem kell lektoráltatni. A Képviselı-testület 
szavazzon meg valamennyi összeget, amibıl meg lehet majd valósítani. 
 
Alattyányi István  
A Képviselı-testület meg akar emlékezni errıl az eseményrıl, adjon egy elvi 
hozzájárulást, határozzon meg egy keretösszeget erre a célra.  
 
Bükk László polgármester: 
Elıször a tervezésre különítsenek egy összeget, és utána fogják csak meg tudni, 
hogy mennyibe fog kerülni. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Javasolja, hogy 300 eFt-ot különítsenek el a tervezésre. 
 
Balogh Csongor képviselı. 
Javasolja, hogy az iskola falára helyezzenek el emléktáblát. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Az egész teret meg kell terveztetni, mint ahogy az Erzsébet teret is megtervez-
tették. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A határozati javaslat az alábbi: 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Halmy József tiszteletére, 
valamint a Halmi telep kialakításának 75. évfordulója alkalmából emlékoszlop 
felállítását határozza el. Az emlékoszlop, valamint a tér megtervezésére 
300.000,-Ft-ot biztosít a 2006. évi költségvetés terhére. 
 
Határidı: 2006. március 1. 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı. 
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Jegyzı asszony által ismertetett határozati javaslat elfogadá-
sát, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

6/2006.(I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Halmy József 
tiszteletére, valamint a Halmi telep kialakításának 75. évfordulója al-
kalmából emlékoszlop felállítását határozza el. Az emlékoszlop, va-
lamint a tér megtervezésére 300.000,-Ft-ot biztosít a 2006. évi költség-
vetés terhére. 

 
2. A Képviselı-testület érdemi döntést a terv ismerete után hoz. 

 
Határid ı: 2006. március 1. 
 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Új térkép kiadása 
Elıterjesztı:Gál István 
  TFKB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását, azzal a ki-
egészítéssel, hogy a munka megszervezésével Gál István képviselıt bízza meg a 
Képviselı-testület, és közbeszerzési törvény értelmében 3 árajánlatot kérjen be a 
testület. 
 
Gál István TFKB elnöke: 
Amikor beérkezik a három árajánlat, akkor ki dönti el, hogy kit bíznak meg a 
munkával? 
 
Bükk László polgármester: 
A közbeszerzés szabályai szerint döntik el, hogy kit bíznak meg a munkával. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az anyag elsı felébıl az tőnik ki, hogy már elkészült a térkép. A tegnapi bizott-
sági ülésen Vághy György arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a kistérképeket 
vállalkozási alapon, ingyen készítette el, és amit átadott a hivatalnak, azért sem 
kért pénzt. Így nem ért azzal egyet, hogy erre különítsen el az Önkormányzat 
pénzt.  
 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási ov: 
Arról van szó, hogy egy cég készített térképet könyv alakban, és azt átküldte a 
hivatalba, átnézésre. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Bárhogyan is dönt a testület, javasolja, hogy több személy nézze át a helyessé-
gét, mert mindig hibásan kerülnek ki a térképek. 
 
Gál István TFKB elnöke: 
Tavalyi évben Geiger Gizella kérésére a Zpressz kiadó (Miskolc) által készített 
térképet javította ki. Harminc hibát javított ki, de így is maradt benne három hi-
ba. Az a térkép nincs meg senkinek, egyedül a hivatalban található, abból lett 
kimásolva a térkép, ami a vecsési füzetben található. A4-es méretrıl lett lekicsi-
nyítve. Minden település ad ki térképeket. Mivel Vecsés Pest szájában van, itt is 
kell térképet kiadni, ezért került ez az elıterjesztés a Képviselı-testület elé. 
Egyébként tábla térkép van már majdnem minden településen is, mely segíti az 
odautazót a tájékozódásban.  
 
Bükk László polgármester: 
A térképekre szükség lenne, a Képviselı-testület abban döntsön, hogy akar, 
vagy nem új térképet. Utána lehet arról dönteni, hogy hová akarják majd elhe-
lyezni. 
Módosító indítványa a következı: 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete új térkép kiadását hatá-
rozza el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az árajánlatokat szerezze be. Az ajánlatok 
alapján döntik el, hogy melyik ajánlat a legmegfelelıbb. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma: 17 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfoga-
dott, és meghozta határozatát: 
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7/2006. (I.17.) határozat 

  
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete új térkép ki-

adását határozza el. 
 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az árajánlatokat szerezze be. Az 
ajánlatok alapján szülessen döntés a legmegfelelıbb kivitelezıre. 

 
Határid ı: 2006. március 31. 
 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
 
11. napirendi pont: 
Tájékoztatás a játszótéri és az oktatási és nevelési intézményeknél használt ját-
szóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatáról 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
A törvény egy baleset után lett bevezetve. A törvénnyel vitatkozni nem lehet, be 
kell vezetni. Fel kellett mérni a játékokat, és kiderült, hogy egyik játék sem meg-
felelı. Még azok a játékok sem, amit 2003 után szereztek be. A hivatkozott tör-
vény ketté bontja a minısítést, amelyik azt kapja, hogy balesetveszélyes, azt le 
kell bontani, vagy le kell fedni, hogy ne lehessen használni, a másik minısítés 
pedig a nem megfelelı. Ebben az esetben 2008. nyaráig vagy javítani, vagy ki-
cserélni kell. Mivel ez a probléma több tízmillió forintba kerül, ezért ezt elıre 
meg kell tervezni, ütemezni kell.  
Minden évben újra kell szakértıztetni az eszközöket, ami 400.000,-Ft évente. 
Három cég van, akiktıl meg lehet rendelni a játékokat.  
A Bizottság elfogadta a tájékoztatót. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint sem kell most azonnal minden játékot elbontani. A határozati 
javaslatban ne határozzanak meg összeget, tájékozódni kell, árajánlatokat kell 
kérni a javításokra, illetve pótlásokra. A Bizottság javasolja, hogy a határozati 
javaslatba kerüljön be, hogy a jövıben az alapítványok által megvásárolt eszkö-
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zök csak úgy kerülhetnek az Önkormányzat által üzemeltetett intézményekbe, 
hogy azok önkormányzati leltárba kerülnek, minısítési igazolással. Ezekkel a 
kiegészítésekkel javasolja a bizottság az elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Pável Béla alpolgármester: 
Utána nézett néhány eszköz leírásának, melyben olyan egyszerő dolgokon kell 
változtatni, hogy azt egy óvoda karbantartó is el tudja végezni.  
 
Faragó Sándorné üzemeltetési alosztályvezetı: 
Törvényi kötelezettség volt a játékok biztonságtechnikai felülvizsgálata, melyet 
a gazdasági miniszter által kijelölt szervezetek közül választottak ki. Így került 
sor a Magyar Szabványügyi testület felülvizsgálatára. 
Szlahó Csaba képviselı úrnak szeretné mondani, hogy nem akar pánikot kelteni, 
de ismét el kell mondani, hogy ugyan a minısítések értékelése nem megfelelı, 
de a minısítı cég a jegyzıkönyveket egy kísérı levéllel adta át, melyben szó 
szerint azt írta le, amit az elıterjesztésben vastagon kiemelt. Ez a következı: 
„Valamennyi szabvány követelménytıl való eltérés, nem- megfelelıség veszély-
forrásként jelentkezik, de többek között különösen balesetveszélyesek azok a he-
lyek, amelyekben a testrész (fej, nyak, kar, ujj) illetve ruházat beszorulva marad, 
miközben a test többi része akaratlanul tovább mozog (csúszik, leng, esik) to-
vábbá az ujj összenyomási és nyírási helyek” 
Ezt nem tudja úgy felfogni, hogy ez nem balesetveszélyes játék, és ráér 2008. 
december 31-ig a javítása. Azt sem mondaná, hogy 30 év óta nem volt baleset, 
mert az elmúlt évben is történt egy a Toldy Ferenc utcai óvodában. A kisgyerek 
leesett a hintáról, és mivel nem volt ütésvédı talaj, eltört a lába, csak a szülık 
nem csináltak belıle ügyet. Az igaz, hogy a rendelet nem fogalmazza meg egy-
értelmően, hogy mely hiányosságokat sorolja balesetveszélyesek közé. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A szabályokat nagyon komolyan kell venni, de nem a felelısség áthárításáról 
kellene beszélni, mert ez közös felelısség. Nagyon jó dolog, hogy az alapítvá-
nyok játékokkal segítik az intézményeket, de az intézményeknek is körültekin-
tıen kell befogadniuk az eszközöket. A felmérések folyamatban vannak, hogy 
melyek azok a játékok, amelyek javíthatók. Az intézményvezetık ne keltsenek 
pánik hangulatot, hanem mőködjenek együtt a hivatal dolgozóival. Közösen 
mérjék fel a lehetıségeket. Hosszú távú ütemezéssel kell megoldani ezt a prob-
lémát. A költségvetés tárgyalásakor döntsön a képviselı-testület arról, hogy eb-
ben az évben mennyi pénzt tud erre a célra biztosítani. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Az intézményvezetık nem keltettek pánikot, egyszerően csak aggódnak, hogy 
egyik napról a másikra minden játékot, eszközt ki kell szedni, mivel nincs minı-
sítése. 
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Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal a határozati javaslat elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

8/2006. (I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a játszótéri 
eszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatának eredményérıl készült 
tájékoztatót elfogadja. 
Utasítja a polgármestert arra, hogy az intézmények vezetıi felé te-
gyen intézkedést, mely szerint a balesetveszélyesnek talált játszótéri 
eszközök további használatát akadályozzák meg, és mőködjenek köz-
re a bontás megszervezésében. 
 

2. Alapítványok által megvásárolt eszközök csak úgy kerülhetnek az in-
tézményekbe, hogy azok önkormányzati leltárba kerülnek, és rendel-
kezzenek a szükséges szabványosítással, minısítési igazolvánnyal. 

 
Határid ı: azonnal, és folyamatos 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester és az intézményvezetık  
 
12. napirendi pont: 
A Vecsési Református Egyházközség, mint a Vecsési Református Óvoda fenn-
tartójának kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  OMSB elnöke 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Több alkalommal találkoztak a Református Egyházközség kérésével. El kell is-
merni, hogy kiváló munkát végeznek, melyrıl az ott létükkor megbizonyosod-
tak., de ha ezt a közoktatási megállapodást megkötné az Önkormányzat a Re-
formátus Óvodával, akkor évente kb. 14 millió forintba kerülne az Önkormány-
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zatnak. A Bizottság a Közoktatási Megállapodás megkötését egyhangú szava-
zással nem javasolja. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság szintén nem javasolja a megállapodás megkötését. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta 
határozatát: 
 

9/2006.(I.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete forráshiány miatt 
nem köt Közoktatási Megállapodást a Vecsési Református Óvodát fenntar-

tó Vecsési Református Egyházközséggel. 
 
13. napirendi pont: 
Pályázati önrész biztosítása a „közterületen elhagyott hulladék begyőjtése” pá-
lyázathoz 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Gál István TFKB elnöke: 
A Bizottság szintén támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 
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10/2006.(I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a 2006. évi költ-
ségvetésbıl 1.000.000,- Ft önrészt biztosít a „Közterületen elhagyott 
hulladék begyőjtése” pályázathoz. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés tervezése során gondoskodjon 

az összeg költségvetésben történı tervezésérıl. 
 

Határid ı: 2006. évi költségvetés készítése 
Felelıs: Takács Mária 
  jegyzı 

 
14. napirendi pont: 
Vecsés Város intézményeinek világítástechnikai korszerősítése 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta két ülésén is. A decemberi ülésén azt java-
solta a Bizottság, hogy hasonlóan az utcai hálózat korszerősítéséhez valósuljon 
meg az intézmények világítástechnikai korszerősítése. Akkor a megfogalmazás 
a vállalkozó szája íze szerint került megfogalmazásra, ezért azt gondolták, hogy 
az Önkormányzat igényeit megfogalmazva kerüljön kiírásra. Ennek alapján ke-
rült a pályázati kiírás.  
Fontos szempont, hogy a beruházást úgy kellene ütemezni, hogy a megtakarítá-
sokból ezeket a költségeket fedezni tudják. Fontos, hogy ne csak a világítótestek 
korszerősítésérıl legyen szó, hanem az egész hálózat korszerősítésérıl.  
 
Két kiegészítése van. Az egyik, hogy az intézmények megnevezése a kiírásban 
úgy szerepeljen, ahogy az alapító Okiratban szerepel, a másik pedig, hogy  a 
részletes pályázati feltételek közé be kell építeni azt, hogy a pályázat elbírálása 
során az Önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok alap-
ján szabadon kiválassza azokat, ahol a korszerősítési munkálatokat el kívánja 
végeztetni. Legyen lehetıség választani az intézmények közül.  
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Bükk László polgármester: 
A kiegészítésekkel szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

11/2006. (I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyílt pályázatot 
hirdet Vecsés Város intézményeinek korszerősítésére. A nyílt pályá-
zat kidolgozásának és megjelenítésének határideje: 2006. január 27. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról és az elbírálásról 

gondoskodjon. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 

 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyílt pályázatot ír ki 
Vecsés Város Intézményeinek világítástechnikai korszerősítése 

címmel 
 
A korszerősítés célja, hogy a jelenlegi világítótesteket új, hatékonyabb és ener-
giatakarékosabb világítótestekre cseréljék, csökkentve ezzel az energiafogyasz-
tást, valamint csökkentve a szükséges karbantartási munkálatokat. 
Vecsés Város Önkormányzata a korszerősítési munkálatok elvégzésének finanszírozását tar-
tós bérlettel kívánja megvalósítani, ahol a bérleti díj összege a jelenlegi, illetve a korszerősítés 
utáni fogyasztás különbözetébıl kerülne törlesztésre. 

 
A pályázaton való részvétel feltétele: a tájékoztató dokumentáció megvétele. 
Ára: 20.000,- Ft + Áfa 
 
A részletes pályázati kiírás és tájékoztató anyag 2006. 01. 30-tól Vecsés Város 
Polgármesteri Hivatal titkárságán (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) vásárolható 
meg. 
 
A pályázatot 2006. 03. 06-án 10 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
titkárságára. 
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Az ajánlatokat magyar nyelven, 3 példányban zárt cégjelzés nélküli borítékban 
„Intézmények világítástechnikai korszerősítése” jeligével kell benyújtani. 
Az ajánlatok bontására a pályázók jelenlétében kerül sor 2006. 03. 06-án 10 
órakor  Vecsés Város Polgármesteri Hivatalában. 
 
Az eredményhirdetés idıpontjáról külön értesítést kapnak a pályázók. 
 
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánít-
sa. 
 
További tájékoztatást nyújt: Vecsés Város Polgármesteri Hivatal 
         Vagyongazdálkodási osztály 
         Tel.: 29/555-223 
        29/352-000/221 

 
Részletes pályázati feltételek 

 
 

Vecsés Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki Vecsés Város Intézmé-
nyeinek világítástechnikai korszerősítési munkálatainak elvégzésére. 

 

Az elvégzendı munkálatok célja az intézmények jelenlegi fogyasztásának csök-
kentése korszerő és energiatakarékos világítótestek segítségével. 
 
Az önkormányzat a korszerősítési munkálatok elvégzését a következı intézmé-
nyeknél tervezi: 
 
Gondozási Központ 

Vecsés, Jókai u. 8. 
 

Oktatási Intézmények Központi Konyhája 
Vecsés, Tinódi u. 22. 

 

Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Vecsés, Telepi u. 44/a 
 
Róder Imre Városi Könyvtár  

Vecsés, Károly u. 2. 
– Ifjúsági könyvtár 

Vecsés, Magyar u. 1. 



 27 

 
József Attila Mővelıdési Ház 

Vecsés, Károly u. 1.  
 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
Vecsés, Telepi u. 68. 

 
Semmelweis Bölcsıde 

Vecsés, Mária u. 1. 
 

Brunszvik Teréz Óvoda 
Vecsés, Telepi u. 43. 

 
Toldy Ferenc utcai Óvoda 

Vecsés, Toldy F. u. 31. 
 

Tündérkert Óvoda  
Vecsés, Halmi J. tér 1/a. 

 
Kisfaludy utcai Óvoda  

Vecsés, Kisfaludy u. 13-15. 
 

Kisfaludy utcai Óvoda tagóvodája 
Vecsés, Tompa u. 25. 

 
Vecsési Zeneiskola 

Vecsés, Erzsébet tér 1. 
 

Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 
Vecsés, Fı u. 83. 

 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 

Vecsés, Erzsébet tér 1. 
 

Halmy Telepi Általános Iskola 
Vecsés, Halmy J. tér 1. 

 
Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

Vecsés, Petıfi tér 1. 
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Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch 
Vecsés, Fı u. 90-92. 

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 
Vecsés, Fı u. 110. 

Gyermekorvosi rendelı  
Vecsés, Eötvös u. 32. 

 

Orvosi rendelı 
Vecsés, Dózsa Gy. 50. 

 

Orvosi rendelı 
Vecsés, Achim A. u. 36. 

 
A pályázatok elbírálása során Vecsés Város Önkormányzata fenntartja a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok alapján szabadon választja ki. azokat az intézmé-
nyeket, ahol a korszerősítési munkálatokat el kívánja végeztetni. 
 
A munkálatok elvégzése során feladat a meglévı elektromos hálózat állapotának 
felmérése, melybe beletartozik a vezetékek, a szerelvények és a világítótestek 
állapotának felmérése, valamint javaslat és ajánlattétel a világítótestek cseréjére 
és karbantartási munkálatok elvégzésére. 
 
A továbbiakban külön készüljön javaslat és ajánlat az elektromos hálózat kor-
szerősítésére. 
 
Vecsés Város Önkormányzata a korszerősítési munkálatok elvégzésének finan-
szírozását tartós bérlettel kívánja megvalósítani, ahol a bérleti díj összege a je-
lenlegi, illetve a korszerősítés utáni fogyasztás különbözetébıl kerülne törlesz-
tésre. 

 

Vállalkozó ajánlatában tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a beszerelni 
kívánt világítótestekre milyen garanciális, illetve szavatossági idıt vállal. 

 

Nyilatkozzon a beruházás megvalósíthatóságáról és annak pénzügyi konstrukci-
ójáról, különös tekintettel arra, hogy az elızıekben meghatározott tartós bérlet-
fizetési konstrukciót elfogadhatónak tartja. 
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Továbbá tegyen ajánlatot a korszerősítési munkálatok elvégzését követıen az 
esetlegesen felmerülı karbantartási munkálatok elvégzésének feltételeire, annak 
költségeire. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

- cég adatait (név, telephely, telefon, fax) 
- cég rövid ismertetését, eddigi tevékenységét, mőködési területeit 
- Cégbírósági bejegyzést 
- Aláírási címpéldányt 
- Igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a cégnek köztartozásai nincsenek 
- 2004 évi mérlegbeszámolók 
- pályázat beadásakor fennálló tartozásait tartalmazó nyilatkozatot 
- számlavezetı bankjainak igazolását, hogy mióta vezeti számláját, fizetési 

kötelezettségeinek eleget tesz-e, volt-e sorban állás az elızı évben 
- referenciák azonos témakörben 

 
 
Pályázat kiírójának kikötése, hogy a korszerősítési munkálatok nem akadályoz-
hatják az intézmények zavartalan mőködését. 
A kivitelezés idıszaka így elıre láthatóan 2006. június 15-e és 2006. augusztus 
20-a közé esı idıszak. 
 

Az intézmények megtekintésére konzultáció keretében lehetıséget biztosítunk a 
pályázati határidı lejártáig, külön egyeztetett idıpontban. 

 
A borítékbontásra az ajánlatok leadásának napján 2006. 03. 06-án 10 órakor ke-
rül sor, az Ajánlattevık jelenlétében. 
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
 

- összességében a legkedvezıbb ajánlat 
 
Vecsés Város Önkormányzata fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek ítélje. 

 
15. napirendi pont: 
Ferihegy és Térsége önkéntes önkormányzati társulás létrehozása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
 



 30 

Bükk László polgármester: 
Az elmúlt Képviselı-testületi ülésen került kiosztásra Gyál Város polgármester-
ének levele, melyben két téma volt megnevezve. A levélben tisztelettel kérte a 
Képviselı-testületet, hogy a kilépés tárgyában hozott határozatot ismételten 
vizsgálja meg, és kistérség közös jövıjének partnerségében történı alakítása ér-
dekében a területfejlesztési feladatok ellátása vonatkozásában maradjon tagja 
Vecsés az Önkormányzati Társulásnak. A másik, hogy Vecsés és Gyál települé-
sek közös területfejlesztési céljainak megvalósítása iránti felelısség jegyében 
született Képviselı-testületi döntés értelmében részt kíván venni a Ferihegy és 
Térsége önkéntes Önkormányzati Területfejlesztési Tanács Társulásnak az ala-
pításában. 
Ez a két téma szerepel ezen a napirendi ponton. 
 
Bükk László polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság a második határozatot tárgyalta meg, és mivel még csak most van 
alakulás alatt ez a társulás, egyelıre az kell, hogy megalakuljon, a bıvítéstıl 
nem zárkóznak el, de most nem aktuális. 
 
Bükk László polgármester: 
A BM fıosztályvezetıje megkereste abban a témában, hogy a Képviselı-testület 
milyen határozatot hozott, ismeri a testület a felelısséget a döntéssel kapcsolat-
ban. Elmondta az osztályvezetınek, hogy a testület ismeri a felelısséget, több 
alkalommal megtárgyalta. Még a közigazgatási hivatal vezetıje is jelen volt a 
tárgyaláson. Minden ismeret tudatában hozta meg a testület azt a döntését, hogy 
nem kíván a Többcélú Kistérségi Társulásban részt venni. A testület ezt tovább-
ra is fenntartja, és tisztában van azzal, hogy a kistérségi társulás mellett külön 
lesz egy területfejlesztési tanács. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Képviselı-testületnek a határozati javaslatot, miszerint a 
Képviselı-testület a „Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Tár-
sulással kapcsolatosan hozott döntéseit fenntartja, melyet a Képviselı-testület 17 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

12/2006.(I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Kertváros” 
Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kapcsolatosan 
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hozott 113/2005.(V.31.) és a 170/2005.(VII.28.) számú határozatait 
fenntartja. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az érintett Önkormányzatokat a fenti 

döntésrıl tájékoztassa. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 

Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pont második részért, melyet a Képviselı-
testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott, és meghozta határozatát: 
 

13/2006. (I.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Gyál Város Pol-
gármesterének kérését, mely szerint kérte az újonnan létrehozásra kerü-
lı Ferihegy és Térsége önkormányzati társulásban Gyál Város részvéte- 
lének biztosítását megtárgyalta, és a következık szerint határozott: 

 
1. A 209/2005.IX.29.sz. határozatban felsorolt települések részvételével 

bonyolítja le a feladathoz kapcsolódó társulás létrehozását, és ameny-
nyiben ez befejezıdött, értesíti Gyál Város Polgármesterét a társulás 
bıvítése érdekében.  

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy Gyál Város Polgármesterét a határo-

zatról értesítse. 
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs: Bükk László 
  Polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Ingatlan adásvételi és opciós szerzıdés módosítása (volt laktanya terület) 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 



 32 

Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta azt a határozati javaslatot, amely az eredeti 
határozat melléklete, és azt nem támogatta. Az a határozati javaslat, amit a testü-
leti ülés elıtt kiosztottak, az annyiban tér el, hogy az AIRPORT City Kft.-nek az 
erre vonatkozó kérelmét nem támogatja a testület, viszont van két technikai jel-
legő dolog, amiben dönteni kellene. Ezek abból adódnak, hogy a jelenlegi szer-
zıdés szerinti teljesítés a szabályozási tervnek az elfogadásából adódó idıhúzás 
végett, egyszerően fizikálisan nem teljesíthetı.  A vevı 19-én fizette ki az „A” 
ingatlanrészt, utána a Földhivatalnál bejegyezték a széljegyzetet. Erre december 
19 és 31 között nem volt lehetıség. Ahhoz,hogy a „B” ingatlanrészre az opciós 
jogot be tudják fizetni, ahhoz az „A” ingatlanrészre be kell jegyeztetni a szél-
jegyzetet. Ugyanez történt a „C” ingatlanrésszel is. Az opciós díjnak a befizetése 
megtörtént, még mielıtt a széljegyzet bejegyzésre került volna. A következı 
probléma a „B” és a „C” ingatlanrész tekintetében a fizetés megtörtént december 
19-én, december hónapban a „B” ingatlanrész tekintetében a bérlıkkel a szerzı-
dés meghosszabbítását meg kellett szüntetni, Három hónapos felmondási határ-
idı van, ami március 31, ezért kell eddig eltolni a „B” ingatlanrész fizetési ha-
táridejét. Ugyanez vonatkozik a terület takarítására is. Tudják nagyon jól, hogy a 
területen nagyon sok hulladék van, aminek a kiürítésérıl is gondoskodni kell. Ez 
december hónapban az „A” ingatlanrészben is sok problémát okozott. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Az eredeti határozati javaslatot tárgyalta meg a bizottság, melyet egyhangúlag 
nem támogatott. 
Az új határozati javaslathoz látni kellene a szerzıdést. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A szerzıdést nem teljesítette a vevı. Lett volna rá ideje december 31-ig, hogy a 
vételárat befizesse. Szerzıdést szegett a vevı, újra kell vele tárgyalni az ingatlan 
vételérıl, és ha lehet magasabb árat kérjenek az ingatlanért. A mellette lévı terü-
letet a XVIII. Kerületi Önkormányzat értékesítette jóval magasabb árért, Vecsés 
is kérhetne magasabb árat. Az átutalt pénzt utalja vissza az önkormányzat, tár-
gyaljon újra, új áron a vevıvel.  
Véleménye szerint semmilyen módosításhoz ne járuljon hozzá a Képviselı-
testület. Ami pedig a szeméttel kapcsolatos határozat, ott annak idején azt mond-
ta a testület, hogy 1, vagy 2 millió forintba fog kerülni. 
 
Bükk László polgármester: 
A területnek a kármentesítését is vizsgálni kell ott, mivel szovjet laktanya volt, 
nem lehetet tudni, hogy a talajon belül mi van. Az összeg erre vonatkozott. 
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Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Részben egyetért dr. Gerencsér Balázzsal, részben nem. Véleménye szerint tart-
sa magát az Önkormányzat az eredeti szerzıdéshez, ne akarjon pereskedni, mert 
abból jól nem jön ki. 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Most van itt annak az ideje, hogy ezt a hihetetlenül rossz szerzıdést az Önkor-
mányzat felbontsa, mert ez a szerzıdés a városnak nem jó. A vevı nem teljesí-
tette a szerzıdésben vállaltakat, ezért fel lehetne bontani a szerzıdést. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Az alábbi a módosító indítványa van: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ragaszkodik a korábban 
megkötött szerzıdés rendelkezéseihez, és ennek megfelelıen nem járul hozzá a 
szerzıdés módosításához, és a határidın túl befizetett vételárat visszautalja. 
  
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr. Gerencsér Balázs képviselı módosító indítványát, me-
lyet a Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással 
nem fogadott el. 
 
Bükk László polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, és 4 tartózkodással elfogadott, és meghoz-
ta határozatát: 

 
14/2006. (I.17.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az AIRPORT 

City Kft. által a volt szovjet laktanya „B” és „C” ingatlan területére 
befizetett opciós díjat elfogadja és szerzıdés szerinti teljesítésnek te-
kinti a „B” ingatlanrészre vonatkozóan. 

 

2. Ezen túlmenıen az önkormányzat nem támogatja a vevıi szerzıdés 
módosítási kérelmet, de egyben kezdeményezi a vevı irányában, hogy 
a „B” ingatlanrészre vonatkozóan a vételár fizetési határideje 2005. 
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április 15-re módosítsák. Egyebekben a szerzıdést hatályában fenn-
tartja, a vételi jogot biztosító okirat végsı határnapja 2006. július 1. 

 
3. Felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás 

kezdeményezés lefolytatására és a módosított szerzıdés aláírására. 
 

Határid ı: azonnal és a szerzıdésben foglaltak szerint 
Felelıs: Bükk László 
     Polgármester 

 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a szemétszállítással kapcsolatos határozati javaslat elfogadá-
sát, melyet a képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tar-
tózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

15/2006. (I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a volt szovjet 
laktanya területének birtokbaadása érdekében történı szemétszállítás 
lebonyolításához, elızetes felmérés alapján a 2006. évi költségvetés-
ben bruttó 8 millió forintot biztosít. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetésben való tervezésrıl gondoskod-

jon. 
 

Határid ı: költségvetés tervezése 
Felelıs: Takács Mária 
     Jegyzı 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a szemétszállítás érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
 

Határid ı: szerzıdés szerinti birtokbaadást megelızıen 
Felelıs: Bükk László 
    Polgármester 
 

17. napirendi pont: 
Fıvárosi ivóvíz szolgáltatási díj megállapítása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta rendeletét: 
 

2/2006. (I.17.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2006. (I. 17.) rendelete 

a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabá-
lyozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért 
fizetendı díjakról szóló többször módosított 24/1997. (XII. 31.) Ök. rendelet 

kiegészítésérıl 
 

 
1. § A közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabá-
lyozásáról, valamint a kö9züzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért 
fizetendı díjakról szóló többször módosított 24/1997. (XII. 31.) Ök. rendelet 7. 
§ (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 

 
„7. § (1) d) a Fıvárosi Vízmővek Rt. szolgáltatási területére vonatkozóan vízdíj: 
139,40 Ft + ÁFA” 
 
2. § E rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. 
 
 
Vecsés, 2006. január 12. 
 
 Bükk László      Takács Mária 
 Polgármester            Jegyzı 

 
18. napirendi pont: 
A vecsési 0217. és 0218. helyrajzi számú területek megosztása 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
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Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
Itt szeretné elmondani, hogy elkészült a hulladékudvar kialakításával kapcsola-
tos terv, mely megtekinthetı a Vagyongazdálkodási Osztályon. 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül lefogadott, és meghozta határozatát: 
 

16/2006. (I.17.) határozat 

 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az ön-
kormányzati tulajdonú, vecsési 0217. és 0218/95. helyrajzi számú terüle-
tek megosztásához, az alábbiak szerint: 

 

 0217. helyrajzi számon nyilvántartott szennyvízelıkezelı telep: 

 

   0217/1. hrsz. padka         595 m²   (Vecsés) 

   0217/2. hrsz. út   1.790 m²   (Vecsés) 

   0217/3. hrsz. elıkezelı telep      5.703 m²   (Vecsés) 

   0217/3. hrsz. elıkezelı telep      8.089 m²   (Gyál) 

 

 0218/95. helyrajzi számú komposztáló telep: 

 

   0218/101. hrsz.    5.000 m² 

   0218/102. hrsz.    1.779 m² 

   0218/103. hrsz.    6.997 m² 

   0218/104. hrsz.    5.000 m² 

   0218/105. hrsz.    8.096 m² 
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2./ Felkéri a Jegyzıt, hogy a területek megosztásához szükséges hatósági in-
tézkedéseket tegye meg. 

 

 Felelıs: Takács Mária  

             jegyzı 

  Határidı: azonnal 

 

3./ Felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti ingatlan megosztás 
alapját képezı, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges megál-
lapodás aláírására. 

 

 Felelıs:  Bükk László 

     polgármester 

 Határidı:  azonnal 

 
19. napirendi pont: 
Erdı telepítési igény engedélyezése önkormányzati területen 
Elıterjesztı:Bükk László 
  Polgármester 
 
Bükk László polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Szintén a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta meg a napirendi pontot, és el-
fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Bükk László polgármester: 
A kijelölt területen semmilyen más tevékenységet nem lehet végezni. Ott van-
nak a medencék, és ott van a gépház.  
 
Gyurákiné Sárdi Krisztina képviselı: 
Kérdése, hogy ezt a területet megveszi a kérelmezı. 
 
Bükk László polgármester: 
Nem veszi meg, mert nem adja el az Önkormányzat, kezelni fogja az erdıt, az 
Erdıtörvény szerint. Az Önkormányzat tulajdonában marad a terület. 
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
17 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta 
határozatát: 

17/2006. (I.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az 
ISLAND Kft. az 1. sz. vízbázis 0189/2. helyrajzi számú 68.779 m² gyep 
(rét) önkormányzati tulajdonú területébıl 2 ha (20.000 m²) területre 
erdıt telepítsen, úgy hogy a telepítés és a törvényben elıírt utókezelési 
összes költséget az ISLAND Kft. vállalja. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az erdı telepítését követı ingatlan nyilvántar-

tási módosításokhoz (földhivatali és vagyonkataszteri) a szükséges in-
tézkedéseket tegye meg. 

 
 Felelıs:  Takács Mária 
          jegyzı 

  
 Határidı:  folyamatos 
 
20. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi dr. Ternyák Istvánné képviselıt, hogy a Lanyival kapcsolatos inter-
pellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr. Ternyák Istvánné képviselı interpellációjára kapott vá-
laszt, melyet a Képviselı-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi dr. Ternyák Istvánné képviselıt, hogy a MÁV-val kapcsolatos in-
terpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
A választ nem fogadja el. 
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr. Ternyák Istvánné interpellációjára kapott választ, melyet 
a Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 7 tartózkodással, 5 ellenszavazattal nem 
fogadott el. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Gyurákiné Sárdi Krisztina képviselıt, hogy a Szép utcai kátyúval 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Gyurákiné Sárdi Krisztina képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Gyurákiné Sárdi Krisztina interpellációjára kapott választ, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy Telepi úti zebrával kapcsolatos interpel-
lációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Tóth Judit interpellációjára kapott választ, melyet a Képvi-
selı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy a falevél elszállításával kapcsolatos in-
terpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Tóth Judit Pénzügyi, Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Tóth Judit interpellációjára kapott választ, melyet a Képvi-
selı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
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Bükk László polgármester: 
Megkérdezi dr. Gerencsér Balázs képviselıt, hogy az interpellációjára kapott 
választ elfogadja-e? 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr. Gerencsér Balázs interpellációjára kapott választ, melyet 
a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy az interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ nem fogadja el. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Balogh Csongor interpellációjára kapott választ, melyet a 
Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem 
fogadott el. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Gál István képviselıt, hogy az interpellációjára kapott választ elfo-
gadja-e? 
 
Gál István TFKB elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Gál István interpellációjára kapott választ, melyet a Képvi-
selı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi Dabasi János képviselıt, hogy virágosokkal kapcsolatos interpellá-
ciójára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János képviselı: 
A választ elfogadja. 
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Bükk László polgármester: 
Szavazásra teszi fel Dabasi János interpellációjára kapott választ, melyet a Kép-
viselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
21. napirendi pont: 
Interpelláció 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
Interpellációjának tárgya, hogy a Futbal pályára a tanulmány terv elkészült-e.  
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A Damjanich és Besztercei utca sarkán nagy kátyú van, szeretné tudni, hogy mi-
kor javítják ki. 
 
22. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi  dr. Ternyák Istvánné képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dr. Ternyák Istvánné képviselı: 
Nem fogadja el a választ. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi  Szalahó Csaba képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfogad-
ja-e? 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi  dr. Zsingor Ivánné képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ el-
fogadja-e? 
 
Dr. Zsingor Ivánné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Bükk László polgármester: 
Megkérdezi  Balogh Csongor képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e? 



 42 

Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Aki kérdezni óhajt, tegye meg. 
 
Dabasi János képviselı: 
Kérdése, hogy a 4-es úton a lámpák mikor lesznek átállítva. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Mátyás utcában az árok kezd eltőnni. Tudja, hogy az nem Önkormányzat tu-
lajdona, de szeretné megkérdezni, hogy lehet-e valamit tenni annak érdekében, 
hogy megmaradjon ott az árok. 
 
Miután elkészült az M0 és a vecsést elkerülı út, kérdése, hogy mikor kerülhet 
súlykorlátozás a 400-as útra. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Falusi Iskolához mikor lesz zebra kiépítve. 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Akinek közérdekő bejelentése van, tegye meg. 
 
Szlahó Csaba OMSB elnöke: 
A Magyar Kultúra Napja január 22-én lesz megtartva a József Attila Mővelıdési 
Házban. 
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Gál István TFKB elnöke: 
A József Attila Mővelıdési Ház falán lévı emléktábla cseréje 
 
M0 pihenıhelynél lévı táblák elnevezése 
 
Kakucsi út „Egérút” gléderezése 
 
Dabasi János képviselı: 
Falusi Óvoda kertjének bıvítése 
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Balogh Csongor képviselı: 
Wiliams levél megtárgyalása 
 
Bükk László polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja 20.00 órakor. 
 

k.m.f. 
 
 
Bükk László      Takács Mária 
Polgármester         Jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  


