
Jegyzıkönyv 
 

 
Készült: a Képviselı-testület 2007. július 24-i ülésérıl. 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15.00 óra). 
 
Jelen vannak:  Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.Fekete Károly, dr. Gerencsér 
Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, 
Oláh László, Saska Istvánné,  Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, jegyzı asszonyt, a hivatal 
jelenlévı dolgozóit, Gyurákiné Sárdi Krisztinát a NNÖK képviseletében, 
valamint a megjelent érdeklıdıket.  
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 
12 fı.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Egynapos sebészeti egység mőködtetése a Vecsési Szakorvosi Rendelıintézet 
épületében 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután más javaslat nincs, szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendet, 
melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott.  
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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3,Napirendi pont: 
Egynapos  sebészet megvalósításához szükséges pályázat kiírása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda 2005-2006. évi tevékenységérıl beszámoló 
Elıterjesztı:Szabó Gyuláné 
  Óvodavezetı 
6.Napirendi pont: 
Állattartásról szóló 8/2001.(II.21.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
7.Napirendi pont: 
A Vecsés  0220/26; 0220/30; 0220/31; 0220/22 és 0220/2 hrsz-ú ingatlanok     
belterületbe csatolása  
Elıterjesztı:Tordai József 
  Építési osztályvezetı 
8.Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret megemelése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármeste 
9.Napirendi pont:  
Vecsés 4183/2, 4183/6, és a 4183/7. hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kérése  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10.Napirendi pont: 
A 0181. hrsz-ú út (Almáskert u.) elmaradt szennyvízcsatorna építésénél 
felmerülı többletmunkák 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
A 0164 hrsz-ú út szélesítéséhez szükséges önkormányzati területek átadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
12.Napirendi pont: 
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Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
13.Napirendi pont: 
Vecsés Város közoktatási intézményeiben a feladatarányos finanszírozás beve- 
zetését követı feladatok 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14.Napirendi pont: 
A Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentı Egyesület támogatási kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
Lóverseny fogadóiroda mőködésének engedélyezése Vecsés város területén 
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
16.Napirendi pont: 
Széchenyi u. (Budapest felıli szakaszának) útépítés elıtti szennyvízcsatorna 
bekötıvezeték kiépítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
17.Napirendi pont: 
Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 
18.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
19.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
20.Napirendi pont:  
Kérdésre válasz 
 
21.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
22.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
23.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Zárt ülés: 
 
24.Napirendi pont: 
Brunszvik Teréz Óvoda megszőnésével kapcsolatos intézkedések 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a 
Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı, dr. Gerencsér Balázs 
képviselı úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A beruházások megkezdıdtek Vecsés belterület részein. A Katona József utca 
elkészült, szintén szilárd burkolattal lett ellátva az Erzsébet és Vigyázó F. utca. 
A Szondi utcai csapadékvíz elvezetı problémája is megoldásra kerül. A fı 
utakra vonatkozó forgalomtechnikai tervet megrendelték. Szerzıdést írtak alá a 
vízbázis területével kapcsolatban. Az elıszerzıdést megkötötték. Most már 
összekötötték az új kutat a hálózattal. A szerzıdés végleges aláírására holnap 
kerül sor. A Tündérkert Óvoda pályázati anyaga beküldésre került. Nagyon 
hosszú és sok adminisztrációt igénylı pályázati elıkészítésen vannak túl. A 
Besztercei utca felülvizsgálata megtörtént, mindent rendben találtak. A Tarnócai 
utca elkészült, mőszaki átadása megtörtént. Elkezdıdött a Lırinci út melletti 
szálloda építés. A városközpont megvalósíthatósági tanulmánytervét 
megrendelték, a szerzıdés elıkészítés folyamatban van. .Az intézményi 
felújítások elkezdıdtek.  Megjelent a Polgárırség bemutatkozó kiadványa, 
mindenki figyelmébe ajánlja. A rendkívüli ülésen megtörtént a laptopok 
kiosztása. A Semmelweis Ignác nap megrendezésre került, ahol az esedékes 
kitüntetések és jutalmak átadása is megtörtént.  
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Szavazásra teszi fel a tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melye t a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott.  
 

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

beszámolót elfogadja. 
 
 
3,Napirendi pont: 
Az 1 napos sebészet megvalósításához szükséges pályázat kiírása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt  kiegészítését tegye meg. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A pályázati kiírásnak megfelelı határidıre egy pályázat érkezett be az 
Önkormányzathoz, melynek a boríték bontása és értékelése  a tegnapi napon  
megtörtént A pályázat értékelése során a pályázatban kiírt mellékletekben 
megállapítható volt, hogy nem megfelelı a pályázat, mert az adó, illeték, illetve 
a Vám és Pénzügyırségtıl szóló igazolások januári keltezésőek voltak, holott ez 



 6 

egy hónapnál régebbi nem lehet. Ezért a pályázatot érvénytelennek  kellett 
nyilvánítani. 
Javasolja a Képviselı-testületnek a pályázat újbóli kiírását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

117/2007.(VII.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Egynapos 
sebészeti egység mőködtetése a Városi Szakorvosi Rendelıintézet 
épületében” címő pályázati felhívásra az Allegro Kft. által benyújtott 
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.  

 
2) A pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
3) A pályázat rövid határidın belüli újbóli kiírásáról dönt a mellékelt 

pályázati kiírásnak megfelelıen, lehetıséget biztosít a már pályázatot 
benyújtó részére, hogy nyilatkozata alapján a pályázatát fenntartsa és 
a szükséges hiánypótlásokról határidın belül gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
  
 

PÁ L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
 

EGYNAPOS SEBÉSZETI EGYSÉG MŐKÖDTETÉSÉRE A VECSÉSI SZAKORVOSI 

RENDELİINTÉZET ÉPÜLETÉBEN 
 
 
1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA  
 
Vecsés Város Önkormányzata(a továbbiakban Kiíró) 

 Vecsés, Szent István tér 1. 
Tel: 29/352-000 

Fax: 29/352-009 

 



 7 

A pályázat kiírására Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …../2007. (VII.24.) 

számú határozata szerint kerül sor. 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA , CÉLJA ÉS JELLEGE : 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint 
az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése szerinti 
járóbeteg-szakellátás és a fekvıbeteg-szakellátás ellátási színvonalának emelése, 
egynapos sebészeti ellátás, – annak szakmai feltételérıl szóló 16/2002. (XII. 12.) 
ESzCsM rendeletben foglaltak szerint történı – bevezetésével. 
 
A Kiíró fenntartásában részben önálló költségvetési szervként mőködik a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat, amely egynapos sebészet keretében kívánja bıvíteni 
szolgáltatásait. A pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában álló, korlátozottan 
forgalomképes szakorvosi rendelıintézet épületében az ehhez szükséges 
infrastrukturális háttér kialakításával, és teljes körő mőködtetésével, fenntartásával a 
Vecsés Város Önkormányzata és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között 
létrejött, jelenleg hatályban levı finanszírozási szerzıdésben rögzített kapacitások 
erejéig a kiíró egészségügyi ellátási kötelezettségébe tartozó egészségügyi ellátás 
biztosítása a Kiíró és a nyertes Pályázó között határozott idıtartamra szóló ellátási 
szerzıdés alapján. 
 
A fenti cél elérése, ehhez kapcsolódóan a nyertes pályázó kiválasztása érdekében az 
Önkormányzat, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 108.§ (1) 
bekezdésére is, egészségügyi közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan nyilvános, egyfordulós 
pályázati eljárást folytat le (a továbbiakban: Pályázati eljárás) önkormányzati 
tulajdonban álló, erre a célra kijelölt ingatlanrész használati jogának megszerzésére, és a 
használati joghoz kapcsolódóan az átvállalt önkormányzati feladat ellátásának hosszú 
távú biztosítására. 
 
 
 

3. A PÁLYÁZATI FELADAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE , SZAKMAI KRITÉRIUMOK : 

 
Az egynapos sebészeten a következı szakmák mővelése tervezett: 

Általános sebészet 
Nıgyógyászat 
Fül-orr-gégészet 
Szemészet 
Ortopédia 
Urológia 
Plasztikai sebészet 

 
Nem sebészi tevékenységként még a cerebrovasculáris és perifériás érbetegségek 
kúraszerő infúziós kezelését is biztosítani kell. 
Az egynapos sebészeti beavatkozások végzését a pályázó folyamatosan vállalja; 
minimum 1000 beavatkozás/év, vagy a TVK emelkedése esetén annak megfelelı 
mennyiség. 
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A személyi és tárgyi feltételeknek a 16/2002. ESzCsM rendelet követelményeit 
teljesíteniük kell. 
Alkalmazni kell mőtıvezetı orvost, anesteziológust, sebészt, nıgyógyászt, szemészt, 
ortopéd-traumatológust, urológust, valamint esetmenedzsert, szakdolgozókat (nıvér, 
aneszteziológus asszisztens, mőtısnı, betegszállító, technikus). Az alkalmazás módja 
lehet munkaviszony, vagy egyéb szerzıdéses jogviszony. 
Az orvosok mindegyikének legalább 5 év szakmai gyakorlattal és fekvıbeteg háttérrel 
kell rendelkeznie. 
Az egynapos sebészet rendeletnek megfelelı fekvıbeteg hátterét biztosítani kell. 
Az infrastruktúrának a korszerően felújított szakrendelı 3. szintjén a 
minimumfeltételeket maradéktalanul teljesíteni kell. Be kell szerezni az egynapos 
sebészeti blokkra az ÁNTSZ engedélyt.  
A pályázó vállalja, hogy az egynapos ellátások során minıségbiztosítási rendszert 
alkalmaz. Ennek szerves részét képezi a betegek felvételét megelızı, valamint az 
elbocsátását követı szakmai, szervezési feladatok meghatározása, a beteg elbocsátását 
követıen fellépı szövıdmények miatt szükségessé váló orvosi ellátás elérhetıségének 
garantálása, valamint a beteg megfelelı informálása a sürgısségi helyzetben szükséges 
tevékenységekrıl. 
A pályázó vállalja, hogy az ellátást az egynapos beavatkozások Szabálykönyvében 
meghatározott eljárási rend szerint végzi, eleget tesz tevékenységi szinten is az abban 
meghatározott szakmai minimum feltételeknek. 
Az egynapos sebészeti blokkban csak az egynapos sebészethez kapcsolódó 
egészségügyi tevékenységek végezhetık. 
A pályázó vállalja, hogy a preoperativ kivizsgáláshoz szükséges diagnosztikai 
vizsgálatokat és az utókezelést lehetıség szerint a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnál 
végezteti. 

 

 
4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK : 

 
A pályázaton bármely jogi személy és jogi személyiség nélküli, de polgári jogi 
jogalanyisággal rendelkezı jogalany, ideértve a pályázat benyújtásának céljára létrejött 
szervezıdéseket (konzorciumokat) is, (továbbiakban együtt: Ajánlattevı), részt vehet. A 
szervezıdések (konzorciumok) esetében, a szervezıdés belsı megállapodásának 
feltétele, hogy az abban résztvevıknek harmadik személyekkel szemben fennálló 
felelıssége egyetemleges és korlátlan. 
 
A részletes szakmai kritériumokat, elvárásokat a pályázati dokumentáció tartalmazza. 
 
A pályázati dokumentáció 20.000.Ft + ÁFA összeg megfizetése ellenében 
megvásárolható a Kiíró székhelyén, Vecsés Város Polgármesteri Hivatalának 
Titkárságán, hivatalos ügyfélfogadási idıben.  
 
Aki a pályázati dokumentációt megvásárolja, annak ellenértéke visszatérítésére nem 
tarthat igényt akkor sem, ha nem nyújt be pályázatot.  
 
A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni, aki a pályázati 
dokumentációt megvásárolta. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem 
ruházható. 
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Az ajánlati kötöttség Ajánlattevıt az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidı lejártát 
követı 30 napig, a nyertes Ajánlattevıt pedig, ezt követıen a szerzıdés megkötéséig 
köti. 
 
A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró abban az esetben téríti csak vissza a 
pályázó(k) részére, ha a Kiíró pályázati felhívását a pályázatok beadására nyitva álló 
határidı elıtt visszavonja. 
 
A pályázat kiírója lehetıséget biztosít arra, hogy a korábbi pályázati eljárás során 
beérkezett pályázatot a pályázó fenntartsa azzal, hogy pályázó által szükségesnek tartott 
dokumentumokat pótolja, illetve módosítsa. 
 
A pályázónak vállalnia kell a pályázati felhívásban foglalt feltételeket, a pályázati 
feltételektıl eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha a pályázó által vállalt feltétel a 
Kiíróra kedvezıbb.  
 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó külön nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy a szerzıdési feltételeket elfogadja, amelyek nyertes pályázat esetén a megkötendı 
szerzıdések lényeges és alapvetı feltételeit képezik. 
 
A jelenleg a Kiíró által fenntartott egynapos sebészet mőködtetése csak a Kiíró és a 
Pályázó között kötendı szerzıdés(ek) és a hatályos jogszabályok rendelkezései adta 
keretek között lehetséges. 
 
A Kiíró által rögzített lényeges szerzıdési feltételek, valamint a Kiíró által megjelölt 
fejlesztési célirányzat elfogadására, a pályázónak az ajánlatában külön nyilatkozattal, 
feltétel nélküli kötelezettséget kell vállalnia. 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Pályázó orvos-szakmai programját, valamint a 
feladatellátás megajánlott idıtartamára szóló hosszú távú koncepciót. A pályázati 
ajánlatnak tartalmaznia kell a feladat teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosításának módját és a tervezett fejlesztéseket. 
 
A Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetıséget. 
 
A pályázónak ajánlatát arra figyelemmel kell elkészítenie, hogy 2007. augusztus 31-ig a 
mőködési engedély megszerzéséhez szükséges alapfeltételeket ki kell alakítania, 
tekintettel az egynapos sebészetre vonatkozó szerzıdéskötés az OEP-pel ezen napig 
bezárólag meg kell történnie, és 2007. október 1. napjától a Pályázó feladata az 
egynapos sebészet mőködtetése.  
 
Minden költség, amely a pályázaton való részvétellel, az ajánlat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatos – az ajánlat érvényességétıl, illetve a pályázat 
eredményességétıl függetlenül – a pályázót terheli. A pályázó nem igényelhet térítést a 
Kiírótól az ajánlata kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem 
terjeszthet elı követelést. 
 
Bármely olyan mulasztás, amely a pályázó részérıl amiatt következett be, hogy nem 
szerzett megfelelı információkat mindazokról a tényekrıl, amelyek az ajánlat tárgyát 
befolyásolják, nem mentesítik a pályázót azok alól a kockázat-vállalások, 
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kötelezettségek és felelısség alól, amelyek az ajánlata elfogadása esetén, ezen pályázati 
kiírás feltételei alapján rá hárulnak. 
 
Amennyiben a pályázó hibát fedez fel a pályázati kiírásban, vagy annak célja, illetve 
értelme nem világos számára, írásban kérhet magyarázatot, felvilágosítást vagy 
kiegészítést. 
Minden ilyen kérelmet 2 példányban kell elkészíteni és megküldeni a Kiírónak, legalább 
3 nappal az ajánlatok benyújtására megadott határidı elıtt. A válaszokat kiegészítés 
formájában, írásban egyidejőleg minden pályázó részére megküldésre kerül. 
 
Kiírót nem kötik az elıbbiek szerinti kiegészítésen kívül megadott egyéb magyarázatok, 
felvilágosítások, amelyek esetleg az eljárás folyamán akár szóban, akár írásban más 
módon jut pályázók tudomására, még akkor sem, ha az Kiíró alkalmazottai, megbízottai 
útján történik, kivéve, ha az írásbeli felvilágosítás a Kiíró, vagy az 1. pont szerinti 
megbízottja képviseletére jogosult személyétıl származik. 
 
A pályázati eljárás és a szerzıdéskötés kapcsán, a kiírásban meghatározott határidık 
számítása az adott tárgynapot követı napon kezdıdik. Amennyiben a pályázat szerint 
kiszámított határidı nem munkanapra esik, akkor a határidı lejáratának napján az ezt 
követı elsı munkanapot kell érteni. A határidık számításakor napokon – ha a kiírás 
másként nem rendelkezik – naptári napokat kell érteni. 
 
A pályázati eljárás során tett nyilatkozatok csak írásbeli formában hatályosak. Ezek 
kézbesítése hatályosan csak személyes átadással, futár útján, illetve tértivevényes 
levélpostai küldeménnyel történhet. A nyilatkozatok a másik féllel közöltnek azon a 
napon minısülnek, amikor azt a másik fél tértivevénnyel vagy eredeti aláírásával igazolt 
módon átvette. A tértivevényes levélpostai küldeményeket a feladástól számított ötödik 
napon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a címzett nem vette át, illetve azt 
nem az arra jogosult személy vette át.  
 
Ajánlattevı köteles a kézbesítési címének a pályázati eljárás során történı esetleges 
megváltozását hitelt érdemlı módon közölni. Ennek elmulasztása esetén viseli a 
mulasztással járó jogkövetkezményeket.  
 
 

5. A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK : 
 

Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek 
összege 10.000.000. Ft., azaz Tízmillió Ft. 
  

Ajánlattevı a pályázati biztosítékot a „Vecsés Egynapos Sebészet biztosítéka” 
megjelöléssel, a 

 
Vecsés Város Önkormányzata az OTP Bank Rt.-nél vezetett 

11742283-15392165-06530000 számú 
 
letéti számlájára átutalással vagy eredeti példányú – az ajánlati kötöttség idıtartamáig 
szóló – bankgaranciával teljesítheti az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidı 
lejártáig. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot, vagy pályázó számlavezetı 
bankjának bankgarancia-nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell. 
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A pályázati biztosíték összege után pályázó kamatot nem igényelhet. 
 
A pályázati felhívás Kiíró általi visszavonása, továbbá a pályázat eredménytelensége, 
illetve az ajánlat nyeretlensége, érvénytelenségének megállapítása esetén, vagy ha a 
szerzıdéskötés a Kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték pályázó részére 
– az erre okot adó körülmény Kiíró által történt tudomásszerzését követı 15 napon belül 
– visszajár. 
 
Nem jár vissza a biztosíték, ha pályázó az ajánlati kötöttség idıtartama alatt ajánlatát 
visszavonja. 
 
Ugyancsak nem jár vissza a biztosíték, ha pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló 
határidı lejárta elıtt a már benyújtott ajánlatát visszavonja, vagy a szerzıdés megkötése 
neki felróható, vagy az ı érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg. 

 
 
6. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA  
 

A pályázatokat feladó és cégjelzés nélküli zárt borítékban, „Vecsés Egynapos Sebészet„ 
jelige feltüntetésével, 1 eredeti és 3 másolati példányban, magyar nyelven, személyesen, 
illetve írásbeli meghatalmazott útján, Vecsés Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán 
kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidın belül a Kiíróhoz 
megérkezzék.  
 
A pályázó köteles az eredeti példányt „ Eredeti „ megjelöléssel ellátni, és ha az azonos 
pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés áll fenn, az „ Eredeti „ megjelöléssel 
ellátott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A pályázati felhívás által elıírt 
dokumentumokat magyar nyelvő eredetiben, vagy közjegyzı által hitelesített 
másolatban kell mellékelni. 

7. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID İ 
 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. Július hó 30 nap 10 óra 
 
A pályázó a fentiekben megjelölt ajánlattételi határidı lejártáig a VI. pontban foglalt 
formai követelmények figyelembe vételével, azoknak eleget téve módosíthatja vagy 
visszavonhatja pályázatát.  
 
A pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követıen a benyújtott pályázatok 
nem módosíthatók. 
 
Pályázónak benyújtott pályázatában a pályázat leadási határidı utolsó napjától számított  
30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia.   
 

 
8. A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA  

 
A pályázatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidı lejártának 
napján, 11 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı Termében. A bontás 
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tényét és körülményeit jegyzıkönyvben rögzítik. A pályázatbontásnál a pályázók vagy 
az általuk írásban meghatalmazott személyek is jelen lehetnek. 

 
 

9. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE  
 

A kiíró a pályázatokat a bontástól számított legkésıbb 1 naptári napon belül bírálja el. 
 

10. A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI : 
 
A pályázat hivatalos nyelve magyar. Az idegen nyelven készült okiratoknak a hiteles 
magyar fordítását is csatolni kell. 
 
A pályázóknak pályázatukat magyar nyelven a magyar jogszabályoknak megfelelı 
formai követelményekkel kell benyújtaniuk. 
 
Az ajánlat minden oldalát a pályázó, illetve képviselıjének kézjegyével (szignójával) 
kell ellátni. 
 
A pályázó, illetve képviselıje – a teljes pályázati eljárás során – köteles közokirattal 
vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, annak 
hatályát. 

 
11. A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL ÉRVÉNYESSÉGI ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉ TELEI   
 
 

Érvényes pályázatot kizárólag a pályázati felhívásban megjelölt alkalmassági 
feltételeknek megfelelı pályázó tehet. 
 
A pályázati eljárásban érvényesen az vehet részt, aki/amely: 

a)  a részletes pályázati dokumentációt átveszi ( megvásárolja); 
b)  legalább 200 millió Ft összegő jegyzett tıkével rendelkezik ; 
c)  egy hónapnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy nincs lejárt 

esedékességő adó-, illeték, vámhatóságnál nyilvántartott vagy egyéb 
köztartozása, 

d)  nyilatkozik arról, hogy ellene csıd-, vagy felszámolási eljárás nem 
indult, végelszámolását nem kezdeményezte, jogutód nélküli 
megszőnése iránt eljárás nincs folyamatban, 

e.)  egészségügyi intézményben szolgáltatás terén referenciával 
rendelkezik; 

f.)  tervezıi, fıvállalkozói, kivitelezıi gyakorlattal rendelkezik, különös 
tekintettel az egy napos sebészeti ellátás területén szerzett 
tapasztalatokra; 

g)  vállalja, hogy a pályázat tárgyát képezı egészségügyi szolgáltatás 
végzésére a pályázó gazdasági társaságot hoz létre, vecsési székhellyel, 
vagy telephellyel, 

h)  számviteli jogszabályok szerinti, könyvvizsgáló által hitelesített 
beszámoló csatolásával igazolja, hogy mérleg szerinti eredménye a 
2004., 2005. és 2006. évben pozitív volt, 
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i)  csatolja valamennyi számlavezetı pénzintézete által kiállított 30 napnál 
nem régebbi nyilatkozatot arról, hogy a számlán 2004. január 01. óta a 
nyilatkozat kiállításának idıpontjáig sorban állás nem volt. 

 
 
A pályázónak nyilatkoznia kell eddigi egészségügy szakmai tevékenységérıl, 
referenciáiról, szakmai programjáról, ideértve a járóbeteg szakellátás fejlesztésével, az 
egynapos sebészeti ellátási tevékenység megvalósításával kapcsolatos koncepcióját is. 
 
A pályázónak pályázatában meg kell jelölnie azonosító adatait (cég neve, székhelye:, 
cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai azonosító száma, cégjegyzésre jogosult 
képviselıjének neve) és csatolnia kell az ezeket igazoló okiratokat ( 30 napnál nem 
régebbi cégkivonat eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolata, a pályázó 
képviseletében eljáró személy aláírási jogát igazoló aláírási címpéldány eredeti vagy 
közjegyzı által hitelesített másolata)  

 
A pályázónak pályázatához csatolnia kell továbbá az illetékes hatóság által kiállított 
igazolásokat arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, (APEH, illetékes 
önkormányzati adóhatóság, Vám-és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága), valamint 
a fentiekben meghatározott ( h) és i) pontokban foglaltak ) szerinti mérleget és banki 
igazolásokat. 
 
A Pályázati felhívásban megkívánt engedélyeket, igazolásokat vagy más 
dokumentumokat eredetben vagy közjegyzı által hitelesített másolatban kell mellékelni 
a pályázathoz. 
 
Külföldi pályázó a pályázati felhívásban foglalt alkalmassági feltételeknek való 
megfelelést a személyes joga szerinti vonatkozó dokumentumokkal tartozik igazolni 
azzal, hogy a nem magyar nyelvő dokumentumokról az Országos Fordító- és 
Fordításhitelesítı Intézet által készített hiteles magyar nyelvő fordítást is szükséges 
csatolni. 
 
Az olyan ajánlatot, amely nem felel meg a pályázati kiírási dokumentációban szereplı 
kritériumoknak, Kiíró a pályázatból kizárja. 
 

 
12. A PÁLYÁZATOK RANGSOROLÁSA , MINİSÍTÉSE ÉS EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE  

 
Az ajánlatok felbontása után a Kiíró illetve megbízottja felvilágosításokat kérhet az 
Ajánlattevıktıl annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása 
elvégezhetı legyen. Ez azonban nem eredményezheti a pályázati ajánlatban 
megfogalmazott feltételek megváltoztatását, a kérdések, illetve a válaszok kizárólag az 
ajánlat értelmezését szolgálhatják. 
A kérdéseket, illetve a válaszokat írásban kell rögzíteni. 

 
A pályázatok minısítésekor és rangsorolásakor alkalmazott értékelési szempontok 
fontossági sorrendben a következık: 
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a.) Egészségügyi szakmai és pénzügyi-gazdasági szempontból kellıen 
alátámasztott fejlesztési terv, ideértve a közép és hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseket; 
 
b) A Pályázó orvos szakmai programjának összhangja a pályázati 
dokumentációban megjelölt fejlesztési igényekkel, és az egészségügyi intézmény 
orvos szakmai programjával, annak megvalósíthatósága; 
 
c.) A pályázónak ( illetve átalakulás esetén jogelıdjének) egészségügyi ellátási-
szolgáltatási területen szerzett, valamint tervezıi, fıvállalkozói referenciái. 
 
e.) a közép és hosszú távú szakmai program és a pályázó által vállalt fejlesztési 
terv megalapozott bemutatása; ideértve az 1-5 éves,  egynapos sebészeti ellátást. 

 
A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítése mellett összességében a legjobb ajánlatot tette. 
 
A pályázatokat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 65/2006. 
(IV.27.) számon elfogadott Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt munkacsoport 
értékeli, minısíti. 
 
A minısítést követıen a pályázatokat a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt 
munkacsoport javaslata alapján a Képviselı-testület bírálja el, és hirdeti ki a nyertest. 
 
A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követıen, a pályázati ajánlatok elbírálásától 
számított 5 napon belül írásban, tértivevényes ajánlott levél megküldésével tájékoztatja 
a pályázókat a pályázati eljárás eredményérıl. 
 
A nyertesnek az eredményhirdetéstıl számított 5 munkanapon belül a pályázati 
kiírásban, illetve a pályázati dokumentációban megjelölt szerzıdéseket meg kell kötnie 
a Kiíróval. 
 
Amennyiben nyertes Ajánlattevı részérıl a szerzıdés aláírására a szerzıdés 
megkötésére elıírt határidıig nem kerül sor, úgy Kiíró jogosult a szerzıdéskötést 
meghiúsultnak tekinteni, továbbá jogosult a pályázati biztosíték igénybevételére, illetve 
az arra nyújtott bankgarancia lehívására és a szerzıdést a következı legkedvezıbb 
ajánlatot tevıvel kötheti meg.  
 
Ha a pályázat nyertesével a szerzıdés megkötése bármely okból meghiúsul, Kiíró 
jogosult a soron következı legelınyösebb ajánlatot tevıvel szerzıdést kötni, vagy új 
pályázatot kiírni. 
 

 
13. EGYÉB PÁLYÁZATI FELTÉTELEK  
 

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha 
a.) nem érkezett pályázati ajánlat, 
b) kizárólag érvénytelen pályázati ajánlatok érkeztek, 
c) egyik pályázó sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelı 

ajánlatot, 
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d) ha jogszabály szerinti – jelen pályázati felhívásban nem szereplı – más 
érvénytelenségi ok bekövetkezett, 

e) csak olyan pályázat érkezett, amely a Kiíró megítélése szerint nem 
biztosítja megfelelıen a lakosság megfelelı ellátását, az ellátási 
kötelezettség körébe tartozó feladatok magasabb színvonalú teljesítését, 
vagy egyébként egyik pályázatban szereplı szakmai program sem 
kellıen megalapozott. 

 
 

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha 
a) azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidı lejárta 

után nyújtják be, 
b) olyan pályázó nyújtott be pályázatot, amely (aki) a Kiíróval szembeni 

korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, 
c) a pályázó a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerő 

aláírás) 
d) a pályázat nem felel meg a pályázati részvétel feltételeinek, a 

felhívásban megjelölt egyéb érvényességi feltételeknek. 
 

 
Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, továbbá 
érvényes ajánlatok esetén se fogadja el egyik pályázó ajánlatát sem és a pályázatot 
eredménytelennek minısítse. Kiírót ez esetekben sem terheli semmilyen kártérítési, 
illetve kártalanítási kötelezettség. 
 
 
Megtekintési lehetıség: 
Kiíró a helyszín megtekintését biztosítja pályázók számára.  
A megtekintés idıpontjai: 2007. Július 27-én 10 órakor. 
Találkozás a helyszínen a földszinti aulában. 
 
A pályázattal kapcsolatos további kérdések és információk tekintetében a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat nyújt felvilágosítást. Az ajánlattételi idı alatt a szükséges 
levelezést magyar nyelven a következı címen lehet lebonyolítani: 
 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
2200 Vecsés, Telepi út 68. 
Tel/fax: 29-551-470 

 
 
Vecsés, 2007. július hó 24. napján 
        Vecsés Város Önkormányzatának 
        Képviselı-testülete 

 
4.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Mint ismeretes pályázatot írtak ki, amelyre egy eredményes pályázat érkezett. A 
pályázó meghallgatása megtörtént. A pályázót mindenki ismeri,  hisz évekig a 
Képviselı-testület tagja volt.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az OMSB elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Dr.Lugosi Mária képviselı – NNÖK képviselı:  
A NNÖK tárgyalta az elıterjesztést, melynek elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

118/2007.(VII.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Falusi 
Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch igazgatói teendıinek 
ellátásával Gyurákiné Sárdi Krisztinát bízza meg a 2007. augusztus 
1-tıl 2012. július 31-ig terjedı idıszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg.  

2) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok 
elkészíttetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Gratulál Gyurákiné Sádri Krisztinának, a továbbiakban jó egészséget és 
nyugodt, építı  munkát kíván a Képviselı-testület nevében.  
 
Gyurákiné Sárdi Krisztina Falusi Általános Iskola igazgatója: 
Köszöni a bizalmat.  
 
5.Napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda 2005-2006. évi tevékenységérıl beszámoló 
Elıterjesztı:Szabó Gyuláné 
  Óvodavezetı 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A beszámoló pontos és precíz, a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdése az intézmény vezetıhöz, hogy mit tud tenni az ellen, hogy az iskolaérett 
gyerekeket ne tartsák vissza a szülık az iskolakezdéstıl azért, mert  az általuk  
kiválasztott tanítónı csak egy év múlva tudná ıket tanítani.  
 
Szabó Gyuláné óvodavezetı: 
A törvény lehetıséget ad arra, hogy a gyerekek 7-8 éves korukig ott maradjanak 
az óvodában. Ha a szülı úgy dönt, hogy szerinte a gyermek még nem iskolaérett 
és maradjon ott,  nem lehet elküldeni az iskolába. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

119/2007.(VII.24.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Toldy Ferenc utcai Óvoda 2005-2006. évi tevékenységérıl szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
 
6.Napirendi pont: 
Állattartásról szóló 8/2001.(II.21.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Az állattartással kapcsolatos hatósági ügyek intézése, amely eddig a 
polgármester hatásköre volt átkerül a Mezıgazdasági Bizottság hatáskörébe. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlotta a rendelet-tervezetet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

18/2007,(VII.24.) Rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
18/2007.(VII.24.) rendelete 

az állatok tartásáról szóló többször módosított  
8/2001.(II.21.) Ök rendelet módosításáról  

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az állatok tartásáról szóló 
8/2001. (II.21.) Ök rendeletet (a továbbiakban: R.) a következık szerint 
módosítja: 

1. § Az R.1.§ (5) bekezdésében, 3.§ (4) bekezdésében, 9/A.§ (1) 
bekezdésében és a 10.§ (1) bekezdésében megnevezett hatásköröket jelen 
rendelet hatályba lépésnek napjától a polgármester helyett a 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság gyakorolja. 

 
2.§ Az R. 11.§ helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „11.§ (1) Az, aki e rendelet 1.§ (3) bekezdésében, 4. § (2)-(3) 
bekezdéseiben, 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 6.§ (1) bekezdésében foglaltakat 
megszegi, vagy elmulasztja, szabálysértést követ el és harmincezer forintig 
terjedı pénzbírsággal sújtható. 
    (2) Az 1.§ (3) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében – a 
tömegközlekedési eszközön elkövetett szabálysértés kivételével, - valamint a (2) 
bekezdésben foglaltak megszegéséért a közterület-felügyelı tízezer forintig 
terjedı helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 
3.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 2. §. (2) 
bekezdése és a 7. §. (2) bekezdése* hatályát veszti. 
 
 
   Szlahó Csaba     Takács Mária 
   polgármester     jegyzı 
 
*a veszettség elleni védıoltásról szóló értesítést a jegyzı bocsátja ki (41/1997. (V.28.) FM 
rendelet Áeü.Szab.) 
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7.Napirendi pont: 
A Vecsés  0220/26; 0220/30; 0220/31; 0220/22 és 0220/2 hrsz-ú ingatlanok     
belterületbe csatolása  
Elıterjesztı:Tordai József 
  Építési osztályvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A beépíthetıségi százalékok megváltoznak, felmerült, hogy esetleg oda sorházas 
beépítést javasoltak. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Épülnek sorra a lakások garázs nélkül. Hol fognak parkolni ezek a gépkocsik? 
Nincs megoldva ez a kérdés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

120/2007.(VII.24.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
154/2006.(IX.19.) Ök. határozattal elfogadott Vecsés 
Településszerkezeti Tervének TSZ-1 jelő rajzi mellékletén jelölt 
belterületi határ módosítását rendeli el a következık szerint: 
A vecsési  0220/26, 0220/30, 0220/31, 0220/22 és 0220/2 hrsz-ú 
külterületi ingatlanokat belterületbe vonja, melynek költségeit, 
valamint a közmőbekötés költségeit a tulajdonosok kötelesek viselni. 

 
2) Felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
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8.Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret megemelése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Gazdasági Bizottság tárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

121/2007.(VII.24.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
folyószámla hitelkeret 120.000.000,- Ft-tal történı megemeléséhez. 

 
2) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

3) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
  Takács Mária jegyzı  
 
 
9.Napirendi pont:  
Vecsés 4183/2, 4183/6, és a 4183/7. hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kérése  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az LRI telkek mellett olyan területet találtak, melyek a Magyar Állam 
tulajdona. Az Önkormányzat kérvényezi, hogy adják át az Önkormányzat 
részére.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

 
 

122/2007.(VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 72/2007.(V.22.) 
határozata 1.) pontja kiegészül a következık szerint: 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés 4180/2-
4180/21., a 4180/23. hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan 
 

a 4183/2., 483/6. és a 4183/7. helyrajzi számú ingatlanok 
 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését is kezdeményezi, az 1992. évi 
XXXVIII. Az államháztartás m őködési rendjérıl szóló törvény, valamint az 
ehhez kapcsolódó 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet alapján.  
 
 
 
10.Napirendi pont: 
A 0181. hrsz-ú út (Almáskert u.) elmaradt szennyvízcsatorna építésénél 
felmerülı többletmunkák 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
annak elfogadását javasolja. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Gazdasági Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

123/2007.(VII.24.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
0181. helyrajzi számú út elmaradt szennyvízcsatorna pótmunkáinak 
megépítéséhez. 
A bruttó 2.585.160,- Ft összegő építési költséget pótelıirányzatként a 
2007. évi költségvetés általános tartalékalap terhére biztosítja. 

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

tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

 
Határi dı: 2007. II. félévi beszámoló 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
 

3) Utasítja a Polgármestert a szerzıdés módosítás megkötésére. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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11.Napirendi pont: 
A 0164 hrsz-ú út szélesítéséhez szükséges önkormányzati területek átadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

124/2007.(VII.24.) határozat 
 
 

1./  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
következı önkormányzati tulajdonú ingatlanok megosztásához, illetve 
útszélesítés céljára történı átadásához, illetve átminısítéséhez: 
 
  
0165/50. hrsz.-ú szántó ingatlanból   396 m² 0165/104. hrsz.  
0165/49. hrsz.-ú szántó ingatlanból   127 m² 0165/106. hrsz. 
0165/51. hrsz.-ú szántó ingatlanból   102 m² 0165/108. hrsz. 
0165/52. hrsz.-ú szántó ingatlanból   103 m² 0165/110. hrsz. 
0165/53. hrsz.-ú szántó ingatlanból   104 m² 0165/112. hrsz. 
0165/55. hrsz.-ú szántó ingatlanból   113 m² 0165/116. hrsz. 
0165/56. hrsz.-ú szántó ingatlanból   218 m² 0165/118. hrsz. 
0165/58. hrsz.-ú szántó ingatlanból   307 m² 0165/122. hrsz. 
0165/59. hrsz.-ú szántó ingatlanból   333 m² 0165/124. hrsz. 
 
2./  
Felkéri a Jegyzıt, hogy jelen határozat alapján az ingatlan nyilvántartásba 
történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
 
12.Napirendi pont: 
Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt kiegészítését tegye meg. 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az Alapító Okiratot azért kell kiegészíteni, mert a Képviselı-testület úgy 
döntött, hogy 2 csoport indítására a  Telepi úti Óvodában kerül sor, így az 
intézmény telephelyét meg kell jelölni. Ugyanígy a férıhely tekintetében is 
módosítani kell az Alapító Okiratot. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az OMSB javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

125/2007.(VII.24.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis 
Bölcsıde Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

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

b) Az intézmény telephelye: 2220. Vecsés, Telepi u. 41-43.  
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Az 1. pont h.) pontja a következık szerint módosul: 
h) Az intézmény férıhelyeinek száma: 30 fı 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változások 

átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
 
13.Napirendi pont: 
Vecsés Város közoktatási intézményeiben a feladatarányos finanszírozás beve- 
zetését követı feladatok 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint elég, ha a felülvizsgálat ebben az évben a beiratkozás után 
egyszer megtörténik, utána pedig majd jövı év februárjában. Javasolja, hogy a 
határozatban szereplı összeg módosuljon ebben az évben 270.000 Ft-ra.  
 
Szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslatot azzal,  hogy a  
felülvizsgálatra ebben az évben egy alkalommal kerüljön sor, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

126/2007.(VII.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
51/2007.(IV.24.) határozatban elfogadott, a FINESZ 2004. Bt. Által 
végzett – a közoktatási intézmények hatékonyságvizsgálata a 
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feladatfinanszírozás módszerével – vizsgálat megvalósításához évente  
két alkalomra biztosítja a FINESZ 2004. Bt. Szakmai 
közremőködéséhez szükséges anyagi fedezetet, melyet évente a 
költségvetés tervezés idején felülvizsgál. 

 
2) A 2007. évben 4 iskola, zeneiskola és 4 óvoda részére 1 alkalomra a 

felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges 9 x bruttó 30.000,- Ft/alkalom x 
1 alkalomra bruttó 270.000,- Ft-ot, azaz ötszáz-negyvenezer forintot 
biztosít az általános tartalékalap terhére. 

 
3) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  

Jegyzı 
 

4) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2008. évi felülvizsgálatok 
költségének a 2008. évi költségvetési rendeletben történı tervezésérıl. 

 
Határid ı: 2008. évi költségvetési rendelet készítése  
Felelıs: Takács Mária  

Jegyzı    
 
 
14.Napirendi pont: 
A Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentı Egyesület támogatási kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és nem támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután nem tisztázott, hogy a pályázat támogatása költséget vonhat  maga után, 
javasolja a napirendi pont levételét azzal, hogy a Bizottságok azt újra tárgyalják.  
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A napirendi pont levételét a  Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta határozatát:  
 
 
 

127/2007.(VII.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Poszeidon Víz 
Alatti és Felszíni Mentı Egyesület támogatási kérelme c. napirendi pontot 
leveszi azzal, hogy azt a következı képviselı-testületi ülés elé terjeszti.  
 
 
15.Napirendi pont: 
Lóverseny fogadóiroda mőködésének engedélyezése Vecsés város területén 
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

128/2007./VII.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását 
adja Vecsés város területén kialakítandó fogadóiroda létesítéséhez a 
Kormány 1115/2006.(XI.30.) számú határozata értelmében a 
koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. 10/A §-a alapján.  

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy az érintettek értesítésérıl 

gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
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16.Napirendi pont: 
Széchenyi u. (Budapest felıli szakaszának) útépítés elıtti szennyvízcsatorna 
bekötıvezeték kiépítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
annak elfogadását javasolja. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és nem támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

129/2007.(VII.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
Széchenyi utca Budapest felıli szakaszának – útépítés elıtti – 
szennyvízcsatorna bekötı vezeték kiépítéséhez bruttó 3.754.500.- Ft 
építési költségen. 
A bekerülési költséget pótelıirányzatként a 2007. évi költségvetés 
általános tartalékalap terhére biztosítja. 

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

tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

 
Határid ı: 2007. II. félévi beszámoló 
Felelıs: Takács Mária  

jegyzı 
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3) Utasítja a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
 
 
17.Napirendi pont: 
Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
annak elfogadását javasolja. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A  Bizottság tárgyalta és támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Almási Tamás vecsési lakos meghallgatását, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott.  
 
Almási Tamás vecsési lakos: 
Véleménye szerint a szelektív hulladék szigetek nem a leghatékonyabbak, 
szerinte a háztól elszállítás sokkal jobban mőködne. A széleskörő lakossági 
tájékoztatót nagyon hiányolja. A komposztálással kapcsolatban az emberek 
tájékozatlanok. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell a jövıben ezekre a dolgokra 
fordítani.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A következı bizottsági ülésen kellene errıl részletesen tárgyalni. A beszámoló 
az elérendı célt tartalmazza. A kommunikációt valóban erısíteni  kell. Sok a 
pótolnivaló, de ugyanakkor valóban a lakosság viselkedésében is sok a 
kifogásolnivaló. A komposztálást minél szélesebb körben meg kell próbálni és 
elterjeszteni Vecsésen.  
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Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 
 

130/2007.(VII.24.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat 
mellékletét képezı Vecsés Város Hulladékgazdálkodási Terve 2007. 
évi beszámolóját elfogadja. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a Cselekvési Program új 

programelemeinek végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

Vecsés Város Hulladékgazdálkodási Terve 2007. évi felülvizsgálat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2004. október 19-i ülésén a 181/2004. 

(X.19.) számú határozatával elfogadta Vecsés Város Hulladékgazdálkodási Tervét. 

Az elkészült terv bemutatja a Vecsés város hulladékgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, 

valamint a jövıbeni fejlesztési feladatoknak irányvonalat ad. 

 

A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

különbözı szintő hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente 

beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti 

Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi 

programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési 

dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. 

 

A felülvizsgálati beszámoló készítésének célja a hulladékgazdálkodási terv készítése óta eltelt 

idıszakban megvalósult célok bemutatása, a következı évekre vonatkozó feladatok 

korrigálása a változások figyelembe vételével. 
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A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai: 

 

1. Általános állapotértékelés a terv elfogadásától eltelt idıszakra vonatkozóan. 

 

2. A tervben kitőzött célok megvalósításának elemzése 

 

3. Új célok kitőzése, a jelenlegi állapot figyelembe vételével 

 

1. A hulladékgazdálkodás tervezési területére vonatkozó információk, az elmúlt évek 

eseményeinek összegzése: 

 

Alapvetıen a tervezési terület és annak jellege az elmúlt években nem változott, azonban azt 

viszonylag sok változás érinti és jellemzi.  

A településen létesült új lakóparkok, lakóközösségek új területeket népesítettek be és tették 

elkerülhetetlenné a közmővesítés és a hulladékbegyőjtés fejlesztését, kapacitásának növelését. 

A két új lakóparkot is be kellett vonni a szervezett hulladékgyőjtés rendszerébe, mind a 

szilárd, mind pedig a folyékony hulladék tekintetében. 

 

A település mellett megépült az elkerülı 4-es út, így a településen áthaladó régi 4-es, ma már 

400-as út terhelése, így a mellette lakók zaj- és káros anyag terhelése csökkent.  

 

Több új bevásárló központ létesült és létesül, melyek környezetében megvalósul a 

területrendezés, így egy szebb és egészségesebb városkép tárul a szemünk elé. 

 

Ezektıl az eredményektıl függetlenül azonban továbbra is jelentıs feladat a település 

környezeti állapotának megırzése, javítása, új hulladékgazdálkodási célok kitőzése. 

 

A településen keletkezı hulladékok begyőjtése és szállítása: 

 

A települési szilárd hulladék begyőjtését továbbra is a VETÜSZ Kft. végzi. A begyőjtött 

hulladék az A.S.A. Magyarország Kft. gyáli lerakójába kerül elszállításra, ahol az 

ártalmatlanítása lerakással valósul meg. 
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A települési folyékony hulladék kezelését továbbra is a GYÁVIV Kft. végzi. A 

szennyvízhálózaton begyőjtött folyékony hulladék változatlanul a Dél-Pesti Regionális 

szennyvíztisztító telepre kerül ártalmatlanításra. 

 

A keletkezı hulladékok típusa és kezelésük: 

 

Nem veszélyes hulladékok:  

A keletkezı nem veszélyes hulladékok típusa a Vecsés Város Hulladékgazdálkodási Tervében 

meghatározottaktól nem tér el. Mennyiségük a meghatározottaktól az újonnan létesült 

lakóparki ingatlanok következtében tér el. 

 

Kiemelten kezelendı hulladékáramok:  

A településen mőködı háziorvosi rendelık, illetve a Szakorvosi Rendelıintézet mőködése 

során keletkezett egészségügyi hulladékok begyőjtése, erre szakosodott vállalkozókkal, 

szerzıdés alapján történik. A szakorvosi rendelıintézet befogadja a rendelıknél keletkezı 

egészségügyi hulladékot és azt havi rendszerességgel a Septox Kft-nek adja át 

ártalmatlanításra. A keletkezı hulladék mennyisége havonta kb. 10-20 kg. 

A település több intézményében, fıként óvodákban és iskolákban került bevezetésre a 

szelektív elemgyőjtés. A begyőjtést végzı cég ingyen vállalja a begyőjtött elemek elszállítását 

és ártalmatlanítását. Szervezésükben lehetıség nyílik az eddig nem megoldott akkumulátor 

begyőjtésre és ártalmatlanításra. 

Az állati tetemek begyőjtésére és elszállítására szerzıdés alapján, a tetemek fellelési helyének 

megadásával van lehetıség. 

A problémát jelentı kiselejtezett gépjármő hulladék átvételére a Széchenyi úton, volt MÉH 

területén mőködı szervezetnél van lehetıség. 

 

Csomagolási hulladékok: 

Csomagolási hulladékok győjtésére a településen továbbra sincs lehetıség, egyedül a 

szelektív győjtıszigeteken elhelyezett papír győjtésére alkalmas konténerben lehet elhelyezni 

papír-, vagy kartonhulladékot. 

 

Zöld hulladék győjtése: 
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A településen ez idáig nem került kiépítésre szelektív zöld hulladékgyőjtı rendszer. A 

lakosoknál keletkezett zöld hulladék elszállítására a szilárd hulladék begyőjtését végzı 

szolgáltatóval van lehetıség az általa forgalmazott hulladékgyőjtı zsákban. 

 

A település területén elhagyott hulladékok problémakörének ismertetése: 

 

A településen az egyik legjelentısebb problémát a közterületen, illetve a külterületeken 

elhagyott, illegálisan elhelyezett hulladékok jelentik. 

A településen több ponton találhatóak nagyobb mennyiségben lerakott hulladékkupacok, 

melyek fıként építési-bontási törmeléket, valamint a háztartásokból kikerülı lomokat 

tartalmaznak. Sajnálatos módon a szelektíven győjthetı hulladékok is a környezetünket 

csúfítják. Ezeknek a hulladékoknak a fı lerakási helyeit a külterületek jelentik, ahol az 

illegális tevékenység szinte zavartalanul folytatható. 

A legjelentısebb illegális lerakat a Vecsés és Budapest XVIII. kerület határa között 

elhelyezkedı területen található. Az itt fellelhetı mintegy 5000 m3 hulladék mennyisége 

becslés alapján került meghatározásra. 

Tekintve a hulladék mennyiségét és a lerakás módját, az eljárást a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség folytatja le. 

További gondot jelent a település belterületén, szinte a városközpontban, engedély nélkül 

folytatott vashulladék győjtés. A folytatott tevékenység zavarja a lakosság nyugalmát, 

valamint a tevékenység végzése során jelentıs a környezeti károkozás is.  

Jelentıs mennyiségő hulladék kerül lerakásra a Budapest-Cegléd vasútvonal, valamint az 

elkerülı 4-es út mentén is. 

 

2. A hulladékgazdálkodási tervben megjelölt cselekvési program végrehajtása: 

Nem veszélyes hulladékok 
 
VII/1. táblázat: A nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos cselekvési program 
 

Hulladék Cselekvési program Résztvevı Idızítés 
Nagytermelık közvetlen 
megkeresése, felmérése. 
Kistermelık számának 
meghatározása. 

Falugazdász 2005. dec. 31. 
(folyamatosan 
zajlik) 

Ipari és 
mezıgazdasági 
nem veszélyes 
hulladékok 

Komposztáló telep létesítése Önkormányzat 2006. jún. 30. 
Települési szilárd 
hulladékok 

Társulások létrehozásának 
ösztönzése. A szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetésének 

Önkormányzatok 
Társulások 

2008. dec. 31. 
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elısegítése (hulladékudvar, 
hulladékgyőjtı sziget, háztól-házig 
szállítás) Biológiailag lebontható 
hulladékok arányának csökkentése, a 
házi komposztálás elısegítése, 
népszerősítése. A csomagolási 
hulladék hasznosítási arányának 
növelése. Széles körő lakossági 
tájékoztatás, tudatformálás. 
Szelektív hulladékgyőjtés 
ösztönzése. Regionális hulladék 
lerakókhoz válogató mővek 
kiépítése, ezekhez komposztálók 
kialakítása. 

Lerakók 
tulajdonosai és 
üzemeltetıi.  
Önkormányzatok 

2008. dec. 31-
ig 
folyamatosan 

Az egyes hulladékfajták 
hasznosításának megoldása 
Gazdasági társulások ösztönzése, 
gazdasági érdekeltségi rendszer 
kialakításának elısegítése 

Szakmai 
szövetségek 
Önkormányzatok 
Szakhatóságok 

2008. dec. 31-
ig 
folyamatosan 

Települési 
folyékony 
hulladék 

A kiépült szennyvízcsatorna 
hálózatra való rákötés aránya 
folyamatosan emelkedjen. 

Önkormányzatok 
Üzemeltetık 

2008. dec. 31. 

Kommunális 
szennyvíziszap 

A közcsatornákba vezetett ipari 
eredető szennyezések csökkentése 
elıtisztítók beépítésével. 
A szennyvíziszapok lerakóra történı 
elhelyezésének kiváltásának 
támogatása. A regionális 
szennyvíziszap komposztálók 
létesítése, és ahhoz való 
csatlakozása. 

KDV KF 
Önkormányzatok, 
Ipari 
létesítmények, 
Szennyvízkezelık
, lerakók 
üzemeltetıi, 
Fıvárosi és 
megyei FM 
Hivatalok, 
Szakhatóságok 

2008. dec. 31. 

Építési és bontási 
hulladékok 

A nagyobb építkezéseknél mobil 
hasznosító berendezések 
alkalmazása. 
Hasznosító telepek létesítése. 

Önkormányzatok, 
bontásban 
érdekelt 
vállalkozások, 
KDV KF, 
Szakhatóságok 

2004. dec. 31-
tıl 
folyamatosan 
a mobil 
hasznosító 
berendezésekr
e 2008. dec. 
31. 

 
 
Kiemelten kezelendı hulladékáramok 
 
VII/2. táblázat: A kiemelten kezelendı hulladékok kezelésével kapcsolatos cselekvési 
program 
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Hulladék Cselekvési program Résztvevı Idızítés 
Állati eredető 
hulladékok 

Dögkutak bezárása, hőtı-tárolók 
kialakítása, vágóhídi technológiák 
korszerősítése, feldolgozó 
kapacitások telepítése. 

KDV KP, 
Önkormányzatok, 
Állat-
egészségügyi 
hatóság,  
Termelık, 
Szakhatóságok 

2008. dec. 31. 

Egészségügyi 1. Az egészségügyi hulladékok 
keletkezı mennyiségének 
pontosítása, az ártalmatlanító 
kapacitás felmérése 

KDV KF, 
ÁNTSZ, 
Kórházak, 
Magánorvosi 
hálózat, 
Szakhatóságok 

1. 2004. dec. 
31. 

Növényvédı 
szerek és 
csomagolóeszköz
einek hulladékai 

1. Felhagyott növényvédı szer 
raktárak felmérése 
2. Hulladékok ártalmatlanítása.  
3. Hulladékgyőjtı udvarokon 
növényvédı szer hulladékok átvételi 
lehetıségének biztosítása. 

KDV KF, 
Megyei ÁNTSZ, 
Falugazdászok, 
Szakhatóságok 

1. 2006. dec. 
31. 
2-3. 2008. 
dec. 31. 

Csomagolási 
hulladékok 

A keletkezı csomagolási hulladékok 
mennyiségének és minıségének 
felmérése, adatok pontosítása. 
Szelektív hulladékgyőjtés 
rendszerének kiépítése és 
üzemeltetése. 

KDV KF, 
Gyártók és 
forgalmazók, 
illetve ezek 
koordináló 
szervezetei, 
Szakhatóságok 

2004. dec. 31. 
(adatok)  
2004. dec. 31. 
(szelektív) 
2008. dec. 31. 

 

Az elfogadott hulladékgazdálkodási terv hat évre készült. Az abban foglalt programok 

némelyike a 2008-as évre, vagy azt követıen kerül megvalósításra.  

 

Mezıgazdasági hulladékkezelés: 

Folyamatos kapcsolattartás és adatszolgáltatás útján megvalósuló feladat a mezıgazdászok 

által kibocsátott nitrát tartalom figyelése. Adatlapon történı bejelentés útján a nitrát 

mennyiségi meghatározása Gödöllıre kerül megküldésre. A feladat fontosságát a település 

felszíni és felszín alatti vizeinek érzékenysége magyarázza. Ennek figyelése és határértéken 

belül tartása érdekében az adatszolgáltatás a jövıben is folyamatos lesz. 

 

Komposztáló telep létesítése: 

A 2006. június 30-i idızítéssel mikrotérségi feladatok ellátására tervezett komposztáló telep 

kialakítása jelenleg a második tervezési fázisban van. Az eredeti tervektıl eltérıen a környezı 

települések nem kívánták igénybe venni a vecsési telepet, ezért annak megvalósítási 
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koncepcióját módosítani kellett. A megvalósulás elhúzódását az övezeti besorolás módosítása, 

valamint az építési engedély kiadásának elhúzódása eredményezte.  

A továbbiakban feladat a tervezési feladatok befejezése, valamin pályázati támogatás szerzése 

a megvalósítás érdekében. 

 

Szilárd, folyékony hulladékok kezelése, szelektív győjtés: 

Az egyik legjelentısebb célkitőzés a települési szilárd hulladékgazdálkodás feladatkörében a 

szelektív hulladékgyőjtés rendszerének kiépítése volt, mely a 2004-es évben megvalósításra 

került. A kiépítésre 14 helyen került sor az egész település területén. A szigetek többségénél 3 

győjtıedény került elhelyezésre, melyekben üveg, papír és mőanyag hulladék győjtésére van 

lehetıség. A győjtıkapacitások többször kerültek elemzésre és az igényeknek megfelelıen 

helyenként több győjtıedény került elhelyezésre a hatékonyabb győjtés érdekében. 2007-ben 

a győjtıszigetek korszerősítésére került sor a könnyebb használat és az esztétikum érdekében. 

A szigetek szilárd burkolattal lettek ellátva, így azok megközelítése és tisztán tartása is 

egyszerőbb feladattá vált. A jelenlegi 14 sziget száma a jövıben emelkedni fog. A tervek 

szerint újabb 6 győjtısziget kerül kialakításra. 

A szelektív győjtés lehetıségét a lakosok örömmel fogadták, néhány esettıl eltekintve a 

szigetek használata rendszeres és az elıírtaknak megfelelı. Sajnálatos módon azonban a 

vandalizmus jelentıs károkat eredményez. 

 

Építési és bontási hulladékok kezelése: 

Továbbra is feladat az egyes hulladékfajták hasznosításának a megoldása, fıként az építési-

bontási törmelékek újrahasznosítása. Ezen feladat megoldására vonatkozóan megkezdıdött a 

megfelelı eljárás és szervezet felkutatása, valamint a településen történı újrahasznosítás 

lehetıségének vizsgálata. 

 

Az elkészített hulladékgazdálkodási terv cselekvési programjának fontos részét képezte már 

korábban is a települési folyékony hulladék kezelése. Továbbra is cél a mind nagyobb 

mértékő csatornázottság biztosítása és a rákötések számának növelése. Ezt a törekvést segíti a 

talajterhelési díj bevezetése is. 

 

Egészségügyi hulladék: 

Egészségügyi hulladékok győjtésének tekintetében továbbra is cél a meghatározott 

mennyiségő hulladék rendszeres és megfelelı módon történı begyőjtése, valamint 
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ártalmatlanítása. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevık száma 

nem állandó, illetve azok ellátási igénye idıszakosan jelentıs eltéréseket mutat, a keletkezı 

hulladékok mennyiségének elızetes kalkulációja nem lehetséges. 

 

Állati eredető hulladék: 

Állati eredető hulladékok tekintetében elmondható, hogy a település területén dögkút nem 

üzemel. Az állati tetemek összegyőjtése vállalkozóval kötött szerzıdés szerint, eseti 

bejelentés alapján történik. 

 

Csomagolási hulladékok: 

A csomagolási hulladékok győjtésének egyik módja a bevezetett szelektív hulladékgyőjtés. 

minden győjtıszigeten található papírgyőjtı konténer, melyben a papír alapú csomagolási 

hulladékok győjtése valósítható meg. 

 

Szelektív elemgyőjtés: 

A 2004-ben meghatározott cselekvési tervnek nem képezte részét a szelektív elemgyőjtés 

bevezetése. Egy kimondottan ilyen tevékenységre specializálódott szervezet jelentkezésével a 

szelektív győjtés ezen módjára nyílt lehetıség a településen. Ajánlás alapján a rendszer 

kiépítése az óvodákban és általános iskolákban kezdıdött. Más településeken szerzett 

tapasztalatok alapján a gyermekek szelektív győjtés iránti érdeklıdése nagyban hozzájárul a 

kezdeményezés meghonosításához. Ez idáig az önkormányzat által 9 intézménybe került 

elemgyőjtı edényzet, melynek ürítését és az elemek elszállítását a szervezet térítés nélkül 

vállalta. 

Gumihulladékok győjtése: 

A településen, külterületi részeken elszórt gépjármőabroncsok május hónaptól kezdıdıen a 

mezıırök által összegyőjtésre kerültek. Az akció során 378 db abroncs került begyőjtésre, 

melyet egy helyi vállalkozó telephelyérıl szállítottak újrahasznosításra. 
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3. Cselekvési program módosítása, új programelemek: 

 

Hulladék Cselekvési program Résztvevı Idızítés 

Illegális hulladék lerakatok 

Külterületek fokozottabb 
ellenırzése, lakosság bevonása a 
környezet épségének megırzése 

érdekében 

Önkormányzat, 
lakosság, 

társhatóságok 

2007. 
augusztustól 
folyamatosan 

Szelektív hulladékgyőjtés 
Győjtıszigetek fejlesztése, szigetek 

számának növelése, oktatási 
program kidolgozása 

Önkormányzat, 
VETÜSZ Kft. 

2007. 
augusztustól 
folyamatosan 

Komposztálás bevezetése Komposztáló telep létesítése Önkormányzat Folyamatban 

Lakossági 
környezetvédelem erısítése 

A település lakóinak kiadványokban 
történı tájékoztatása a település 

környezeti állapotáról, a 
környezetvédelmi akciókról, 

hulladékok győjtési és feldolgozási 
lehetıségeirıl 

Önkormányzat, 
szakmai 

szervezetek 

2007. 
júniustól 

 

A jövıben, az illegálisan lerakásra kerülı hulladékok mennyiségét csökkenteni kell. Ennek 

érdekében fontos a külterületek folyamatos ellenırzése a tetten érés és lerakás elkerülése 

érdekében. 

 

Feladat a jelenlegi szelektív hulladékgyőjtı hálózat fejlesztése, a meglévı győjtıszigetek 

számának növelése. Jelenleg a település minden területét nem fedi le egységesen a rendszer. 

További feladat a szigetek állapotának megırzése, az esetleges rongálások megelızése, 

valamint a szakszerő használat mind nagyobb mértékő elterjesztése. 

 

A jövıben folytatódik a már tervezési és engedélyezési szakaszban lévı hulladékudvar és 

komposztáló telep kivitelezésére irányuló tevékenységi folyamat. A kivitelezés érdekében 

fontos, hogy a tevékenység végzésére irányuló pénzeszközök lehívására pályázat 

benyújtásával kerüljön sor. 

 

Tekintettel a település környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási helyzetére, erısíteni kell a 

lakosság környezettudatos életvitelét. Ennek érdekében célszerő fokozott tájékoztatásban 

részesíteni a lakosságot a kezdıdı, vagy már életre hívott programokra, kezdeményezésekre. 

Szélesíteni kell a lakosság ismeretét a hulladékok kezelésére vonatkozóan. A gyermekek 

körében meg kell alapozni a jövıbeni pozitív hozzáállást a további szennyezések elkerülése 
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érdekében. Erre megfelelı kezdeményezés a települési környezetvédelem oktatásba történı 

beépítése. 

 

18.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy a temetı kerítésének javításával 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A választ elfogadja.  
 
19.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: 
A vízkorlátozással és a lakosság hiányos tájékoztatásával kapcsolatos írásos 
interpelláció mellékelve. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri Pável Béla urat, a GYÁVIV Felügyelı Bizottság tagját, hogy adjon 
tájékoztatást az elmúlt napok vízellátásával kapcsolatban. 
 
Pável Béla GYÁVIV Felügyelı Bizottság tagja: 
Július 16-ra a GYÁVIV Kft vezetıje rendkívüli megbeszélésre hívta össze a 
dolgozókat. Elrendelte az alkalmazottak mozgósítását és minden fontos 
elıkészület megtételét az üzemeltetés területen.  
Július 16-17-18-án kiürült a 2500 m³-es vítározó, sıt a hálózat is leürült. Július 
17-18-án Vecsésen az új kút bekötését elrendelték, de annak bekötését Apró 
Mihályné nem engedélyezte. Július 19-én a 2. vízbázis és környezetének 
megvételére vonatkozó szerzıdés aláírásra került, így július 20-án megtörtént a 
legelın lévı új kút bekötése. 
Július 18-tól intézkedéseket kellett hozni a kánikula elhúzódása miatt a lakosság 
minimális szinten vízzel történı ellátása érdekében. 
Július 21-tıl az új kút rácsatlakozása megtörtént /mosatás, öblítés, stb). Sajnos a 
hálózatban lévı víz zavaros, homokos lett.  
A július 18-i intézkedést nagyban segítette a már kiépített számítógépes 
vezérlés, amelynek részleteit a Dabas ANTSz részére írt tájékoztatóban 
olvashatják. A vízkorlátozás a mai nappal megszőnt.  
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Takács Mária jegyzı: 
A médiát személyesen tájékoztatta a tényleges állapotról. Egyetért azzal, hogy 
alapvetıen itt a lakossági tájékoztatás az, ami nagyon fontos. Az Andrássy 
telepen sem voltak hozzászokva ilyen kellemetlenségekhez. A lakótelepen már 
többször megélték azt, hogy vízkorlátozás volt. A kánikulai idıszakot nem 
tervezték. Az ingatlan tulajdonjogának rendezése után csütörtöki napon kapták 
meg a nyilatkozatot, hogy erre a területre már mehetnek a GYÁVIV dolgozói.. 
Éjjel-nappal dolgoztak, hogy az új kutat üzembe tudják helyezni. Tegnap estére 
kialakult az az állapot, hogy tiszta víz folyt a csapból. A GYÁVIV vezetıje 
kérte, hogy ebben az idıszakban ne locsoljanak és autómosásra ne használják az 
ivóvizet.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Ha ismételten elıfordulna ez a helyzet, hangosbeszélıvel kell körbejárni a 
várost és a lakosságot tájékoztatni.  
 
Oláh László képviselı: 
Köszöni a tájékoztatást és a munkát. Részérıl a tájékoztatás hiánya az, ami 
elmaradt. A lényeg az, hogy a jövıben a tájékoztatás a lakosok felé 
megtörténjen.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Az Attila utca mindkét végén mély gödör van már hetek óta – gondolja a 
tőzcsap területén.  
A Budai N.Antal – Deák u. saroknál is mély gödör van, balesetveszélyes.  
 
20.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

- 2007. évi munkatervben foglaltak  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi nincs, a nyílt testületi ülést bezárja.(17.30 óra). 
 
      Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı  
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı 


