
JEGYZİKÖNYV  
 
 

Készült: a Képviselı-testület 2007. június 19-i ülésérıl. 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15.00 óra.) 

 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Geren-
csér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz 
Ferencné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a GYÁVIV Kft. megjelent képviselıjét, a VETÜSZ Kft. 
vezetıjét, a VFC edzıjét, a hivatal dolgozóit, Takács Mária jegyzı asszonyt, 
valamint a megjelent képviselıket. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 
13 fı. Vékony Ferenc képviselı késıbb érkezését, Saska Istvánné pedig távol-
maradását jelentette be. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati lakás átminısítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
South Airport Park Duo Korlátolt Felelısségő társaság és Vecsés Város Önkor-
mányzata közötti közérdekő kötelezettség Vállalási és Együttmőködési Szerzı-
dés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
A 2007. évi útépítések II. üteme 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
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Levételre nincs javaslat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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 
3. napirendi pont 
A GYÁVIV Kft 2006. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

 Polgármester  
4. napirendi pont 
 VETÜSZ Kft 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
5. napirendi pont 
Alapítványok beszámolói 
Elıterjesztı: Kuratóriumi elnökök 

- Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 
- Vecsés Sportjáért Közalapítvány 
- Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 
- Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 

6. napirendi pont 
Pótelıirányzat kérése a VFC részére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
7. napirendi pont 
Beszámoló a Vecsési Zeneiskola 2005/2006. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Nagy Klára  

igazgató 
8. napirendi pont 
Kedvezményes térkı-vásárlás 
Elıterjesztı: Alattyányi István  

 TFKB elnöke 
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9. napirendi pont 
Cifra telep víz- és csatorna ellátásnak tervezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
10. napirendi pont 
Ingatlan vásárlás  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
11. napirendi pont 
Vecsés II. sz. vízbázis területének adásvétele 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
12. napirendi pont 
Hiteltörlesztés átvállalása (0164. hrsz-ú út építésének ügyében) 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
13. napirendi pont 
Folyószámla hitelkeret emelése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
14. napirendi pont 
Beszámoló a Petıfi Sándor Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola 
2005/2006. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Csík Józsefné 

    Igazgató 
15. napirendi pont 
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 15/2002.(VIII.8.) rendelet módo-
sítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 

 Jegyzı 
16. napirendi pont 
Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetıjének kérelme 
Elıterjesztı:dr.Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
17. napirendi pont 
A 89/2007.(VI.5.) határozat módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
18. napirendi pont 
El nem fogadott interpelláció tárgyalása 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 

 GB elnöke 
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19. napirendi pont 
Nemzeti Vágta Városok Faluja Fesztivál  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
20. napirendi pont 
Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati lakás átminısítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
21. napirendi pont: 
South Airport Park Duo Korlátolt Felelısségő társaság és Vecsés Város Önkor-
mányzata közötti közérdekő kötelezettség Vállalási és Együttmőködési Szerzı-
dés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
22. napirendi pont: 
A 2007. évi útépítések II. üteme 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  Gazdasági Bizottság elnöke 
23. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
24. napirendi pont 
Interpelláció 
25. napirendi pont 
Kérdésre válasz 
26. napirendi pont 
Kérdések  
27. napirendi pont 
Közérdekő bejelentések 
28. napirendi pont 
Napirendi javaslat  
 
29. napirendi pont: 
Zárt ülés: 
A Vagyongazdálkodási Osztály ügyintézıjének korkedvezményes nyugdíjazása  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

   Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Számos beruházás építése kezdıdik, illetve áll elıkészítés alatt ezekben a hetek-
ben is, de mindig örömteli, ha egy elkészült munkáról, egy elkészült beruházás-
ról adhat számot. 
Június 2-án ünnepélyes keretek között került felavatásra az új Szakorvosi Ren-
delıintézet, és a megújult környezete.  
Az elmúlt hónapban számos nagyszabású beruházás szerzıdés tervezetét készí-
tették el. Ilyen a Széchenyi u.- Budai N.Antal u. menti csapadékvíz elvezetı 
árok teljes felújítása és ilyen feladat a Lırinci út legújabb a Laktanya és a Szé-
chenyi út közötti részének építésével kapcsolatos teendık. Az elıbbi az AIG 
Lincoln a másik az ABLON Ltd. beruházókkal igényelt hosszas egyeztetéseket.  
Idıközben felkereste a Kasmir-GOLD ügyvezetıje, aki a Hertz, a vasút és az 
Üllıi út által határolt terület nagy részének tulajdonosa azzal, hogy a régóta 
megtervezett beruházást el tudják kezdeni.  
Elkészült a Vecsés Város stratégiai programja, melyet mindenki most kapott 
kézhez. Kéri a Tisztelt Képviselı társakat, hogy az anyagot szíveskedjenek átta-
nulmányozni és észrevételeiket Háda Attilánál jelezni. Felhívja a figyelmüket, 
hogy ez a program az átfogó terveket tartalmazza, ennek a folytatása lesz a cse-
lekvési terv, mely az egyes elképzelések megvalósíthatóságának mikéntjét és 
összegszerőségét meghatározza. 
Számos egyeztetést, és a Hivatal részérıl is nagy elıkészítı munkát igényel a 
Tündérkert Óvoda újjáépítését célzó pályázat elıkészítése. A pályázatíró cég, 
illetve a közbeszerzési eljárást lebonyolító cég kiválasztása folyamatban van.  
Haladnak a már megkezdett útépítések is, a nagy győjtı utak közül hamarosan 
elkészül a Lırinci út utolsó harmada és épül a 0181 út külterületi része. Ennek 
az alapját betonozzák a napokban.  
Az Útbizottság javaslata értelmében, a következı hónapokban újabb utcák asz-
faltozása várható. A rendelkezésre álló keret 100 millió Ft. Az Útbizottság ülé-
sén a Településfejlesztési Bizottság elnöke vállalta a lehetséges forgalomlassítás 
módjainak kidolgozását. Már beszámolhat az SZTK beruházás kapcsán megígért 
útépítések, részben elkészültek, részben folyamatban vannak. /Liliom, Nefelejcs, 
Ádám, Éva/. 
Megtették a szükséges elıkészületeket, hogy a városközpont megvalósíthatósági 
tanulmány tervét elkészíttessék, az Európai Uniós pályázatok információ szerint 
a következı félévben, ebben a tárgykörben is megjelennek. A Mővelıdési Köz-
pont tervezését szintén elkezdték. 
Sajnálatos esemény történt a hónap elején, a heves zivatar következtében a kriti-
kus helyeken ismét kiöntött a derített szennyvíz. A tőzoltók, a GYÁVIV Kft, a 
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szükséges intézkedéseket megtette. A probléma mőszaki felmérése és a lehetsé-
ges megoldás költségei, és határideje felmérés alatt vannak.  
Számos rendezvény bonyolódott az elmúlt hónapban is. Ilyen volt a Ferihegy 
Expo, a Városi ünnep, valamint a Fogathajtó világkupa. 
A hét vége fontos eseménye volt még az Esélyegyenlıségi és integrációs Feszti-
vál. 
Rheinstetteni fıpolgármester levélben meghívta az Önkormányzatot a júliusban 
tartandó ünnepségükre. 
A gyergyószárhegyi polgármester úr pedig a tegnapi napon tartott egy villámlá-
togatást városunkban. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás 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:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a lejárt határidejő ha-

tározatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
3. napirendi pont 
A GYÁVIV Kft 2006. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

 Polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Sárdi Károly urat a GYÁVIV Kft. képviselıjét. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és egyhangú szavazással elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a beszámolót, de mivel az ülésen került 
kiosztásra az anyag, így tájékoztató jelleggel fogadta el a bizottság. 
A költségvetés elfogadása után felállt a belsı ellenır vezetésével egy csapat, 
amely a GYÁVIV Kft. belsı ellenırzését végezte. Különösebb problémát nem 
tapasztaltak, egy-két észrevételt tettek. A GYÁVIV Kft. minden anyagot a ren-
delkezésükre bocsátott, messzemenıkig partner volt ebben a vizsgálatban.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

90/2007.(VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a GYÁVIV Kft. 2006. 
évi beszámolóját elfogadta. 

 
4. napirendi pont 
 VETÜSZ Kft 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 3.2 arányban elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a beszámolót, és egyhangú szavazással 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi a Kft. vezetıjét, hogy kíván-e hozzászólni? 
 
Rácz Gábor VETÜSZ Kft. vezetıje: 
A VETÜSZ Kft. éves egyszerősített beszámolóját immár tizenegyedik éve a 
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ellenırzi. A 2006. évi beszámoló a 2006. de-
cember 31-én fennálló, vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetérıl megbízható 
valós képet ad véleményt írták le. 
A VETÜSZ Kft. tevékenységének alakulása 2006. évben az alábbi volt: 
Asztalosipari árbevétel kisebb karbantartási munkákra terjedt ki, valamint az 
Önkormányzat, és intézményei részére kevés bútor gyártására. 
Anyageladás a hulladékgyőjtı zsákok, és kukák eladásából tevıdött össze. A 
szemétszállítás 2006. évben a tervezett bevételt túllépte. A lakossági szemétszál-
lítás kintlévıségei peresítésre kerültek, amelyekbıl jelentıs összeg befolyt, va-
lamint bıvült a fizetık köre is. A konténerszállítás, és ürítés árbevétele nem tud-
ta hozni a tervet, az új kocsik cseréjével, illetve új győjtési területek bevonásával 
remélhetıleg 2007-ben bepótolja a kiesést. 
A közterületek takarításának árbevétele a tervezethez képest több lett, ami lát-
szik is Vecsés közterületeinek tisztaságán. A parkgondozás árbevétele elmaradt 
a tervezethez képest, a parkokat közhasznú munkások tartják rendben. 
A hó eltakarítás és a csúszásmentesítés árbevétele a tél elmaradása miatt jelentı-
sen kevesebb lett a tervezethez képest. 
Az útépítések árbevétele a tervezetthez képest magasabb volt. Az Önkormányzat 
és a Kft. között az elszámolás folyamatban van. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy miért nem a VETÜSZ Kft. nyírja a füvet a tereket, hanem külsı 
vállalkozó? 
 
Rácz Gábor VETÜSZ Kft. vezetıje: 
Ezt a feladatot szakmunkásokkal kell megoldani, a Kft-nek pedig nincs megfele-
lı szakmunkása hozzá. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A VETÜSZ Kft. ügyfélszolgálati irodája megnyílt, a lakosság szolgálatára áll, és 
igény szerint szombati napon is lesz ügyfélfogadás. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadott. 
 

91/2007. (VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 2006. 
évi mérlegbeszámolóját elfogadta. 

  
5. napirendi pont 
Alapítványok beszámolói 
Elıterjesztı: Kuratóriumi elnökök 

- Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 
- Vecsés Sportjáért Közalapítvány 
- Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 
- Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a megjelent alapítványok elnökeit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
Elıször a Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány beszámolóját. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal elfogadott. 

 
92/2007.(VI.19.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Egészség-

ügyéért Közalapítvány 2006. évi beszámolóját elfogadta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A következı a Vecsés Sportjáért Közalapítvány beszámolója. 
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Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB is megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartóz-
kodással elfogadott. 
 

93/2007.(VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Sportjáért 
Közalapítvány beszámolóját elfogadta. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
A következı beszámoló - Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapít-
vány beszámolója lenne, de Csurgó János úr azt kérte, hogy csak akkor tárgyal-
ják meg, ha megérkezik az ülésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, dr. Fekete Károly képvi-
selı megérkezett. 
 
A következı beszámoló Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány beszámolója. 
Köszönti Horváthné Gyurcsán Erikát a Kuratórium elnökét. 
 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB is elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Horváthné Gyurcsán Erika Kuratórium elnöke:  
Tájékoztatni szeretné a Képviselı-testületet, hogy a Közalapítvány vers, és pró-
zamondó pályázatot hirdetett. A pályázat beadási határideje: 2007. október 12. 
Háromtagú zsőri fogja elbírálni a pályázatokat. Alsó tagozatos, felsı tagozatos, 
középiskolás diákoknak, és felnıtteknek lehet pályázni. 
A nyertesek mőveit a helyi sajtóban fogják közzétenni. 
Az iskolák felé már kimentek a tájékozató levelek. Személyesen fogják felke-
resni a magyar tanárokat, hogy segítsék ezt a munkát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

94/2007.(VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Tájékoztatá-
sáért Közalapítvány beszámolóját elfogadta. 

 
6. napirendi pont 
Beszámoló a Vecsési Zeneiskola 2005/2006. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Nagy Klára 

Igazgató 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Nagy Klára igazgató asszonyt. 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A beszámolóval kapcsolatban hiányolja, hogy nincs benne helyzetelemzés az 
igazgatónı részérıl, valamint nem tesz említés a jövıképpel kapcsolatban. Jó 
lenne, ha a következı évi beszámolóban már ez is benne lenne. 
 
Nagy Klára igazgató: 
A bekérésen az elızı évi tevékenységrıl szóló beszámolót kérték. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

95/2007.(VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Vecsési Zeneiskola 
2005/2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadta. 

 
7. napirendi pont 
Pótelıirányzat kérése a VFC részére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 

 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és kiderült, hogy nem mindenki 
szereti a sportot, mivel 3:3 arányban nem döntött,de személyes véleménye, hogy 
a VFC megérdemli, hogy támogassa az Önkormányzat. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdaság Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
Az OMSB ülésén elhangzott, hogy az 5.863.296 Ft jelentıs része vissza fog 
folyni, mivel a költségvetés elfogadásakor a VFC támogatását jelentısen csök-
kentették, mert szponzor támogatását sikerült találni. Azzal az összeggel, amivel 
a szponzor támogatja a VFC-t, azzal csökkentette az Önkormányzat a támogatás 
összegét. A szponzori támogatás jelentıs része év végéig fog befolyni, és ezt az 
összeget meg kell elılegezni az Önkormányzatnak. A másik ok, hogy a nevezési 
díjak megemelkedtek, és olyan nem várt kiadások merültek fel, amit az egyesü-
let vezetése nem tud kigazdálkodni. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvi-
selı-testületnek. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A VFC a három legkisebb költségvetéssel rendelkezı csapat egyike, és ehhez 
képest nagyon jó eredményeket ért el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadást, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

96/2007.)VI.19.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VFC részére 
5.863.296,- Ft pótelıirányzatot biztosít a többletbevétel terhére. 

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

rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határid ı: a költségvetési rendelet módosítása 
Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
   Takács Mária jegyzı 

 
VFC edzıje megköszönte a Képviselı-testületnek a támogatást. 
 
8. napirendi pont 
Kedvezményes térkı-vásárlás 
Elıterjesztı: Alattyányi István  

 TFKB elnöke 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
Annyi kiegészítése van, hogy az elıterjesztésbıl úgy tőnik, hogy 560,-forintért 
veszi az önkormányzat a térkövet, és 1000 forintért adja a lakosságnak Ez nem 
így van, az önkormányzat 1560 forintért veszi meg a térkövet, 560 forintot hoz-
zátesz az önkormányzat. Ezt az összeget a járdaépítési költségbıl különítik el. 
A város utcáinak, tereinek szebbé tétele érdekében fogalmazódott meg ez az elı-
terjesztés, valamint lakossági igény felmerülése miatt. Az önkormányzat eddig 
is dotálta a járdaépítéseket, sóder formájában.  
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Lırincz Ferencné képviselı: 
Kérdése, hogy a lakosság képes lesz-e megépíteni a járdát, és hogy szegélykövet 
adna-e majd a járda építéséhez kedvezményesen? 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint alkalmas lesz rá a lakosság, aki viszont nem tudja, annak va-
lószínő kımővest kell hívni. 
A szegélykövet azt meg kell venni, a Kft. területén is meg lehet venni, de arra 
nincs kedvezmény. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy szegélykövet is adjon az Önkormányzat. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
Arról is szó volt a bizottsági ülésen, hogy a kiszállításban is segítséget nyújt a 
Kft. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Kérdése, hogy történt-e lakossági felmérés, milyen igénye van a lakosságnak. 
Évek óta igény az Önkormányzat részérıl, hogy egységes városkép alakuljon ki, 
de addig is, ameddig a sóder volt biztosítva, addig sem volt egységes, összefüg-
gı járda. Valószínő a mőszaki ellenırzéssel lehet a probléma.  
Egységes koncepciót kell kialakítani az ellenırzésre, és az igény felmérésre. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az elmúlt években kb. 6-700.000,- Ft értékben vettek igénybe évenként sódert a 
lakók., ami éves szinten 10-15 ingatlant érint. Nem azokkal van a probléma, 
akik ezt igénybe veszi, mert azok le lesznek ellenırizve. Véleménye szerint is 
nagyon fontos az ellenırzés, mert nyílván nem azért ad az önkormányzat ked-
vezményes térkövet, hogy esetleg az udvari medencét térkövezze le. Azt gondol-
ja, hogy a sok hepehupás járda nem azok által épül, akik az ingyen sódert igény-
lik, és valószínő, hogy akik kedvezményes térkövet fognak igényelni, azok be-
tartják majd az elıírásokat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással elfogadott, és meghoz-
ta határozatát: 
 

97/2007.(VI.19.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a vecsési lakosok az ingatlanjaik elıtti járda, illetve gépkocsi-
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behajtó kivitelezése céljából a 2007. évi költségvetésben a járdaépítés 
céljára biztosított elıirányzat terhére összesen 740.000.-Ft összegig 
kedvezményes áron térkövet vásárolhassanak bruttó 1.000.-
Ft/négyzetméterenkénti áron. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet-

tervezet elkészítésérıl, és Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondos-
kodjon. 
 
Határid ı: 2007. I. félévi beszámoló. 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 

 
9. napirendi pont 
Cifra telep víz- és csatorna ellátásnak tervezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 

 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

98/2007.(VI.19.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
Cifra telep víz- és szennyvízcsatorna vízjogi engedélyezési   
tervének elkészítéséhez 2.200.000.-Ft + ÁFA tervezési díjért. 

 
A tervezési díj összegét a 2007. évi költségvetés általános tartalék-
alap terhére biztosítja. 

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rende-

let tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon.  
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 Felelıs:  Takács Mária 
          jegyzı 
  

Határidı:  2007. I. félévi beszámoló 
 
3.) Utasítja a Polgármestert a tervezési szerzıdés aláírására. 
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
 Határidı:  azonnal 
 
10. napirendi pont 
Ingatlan vásárlás  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 

 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a 0182/48 hrsz.-ú 
terület megvásárlásához nem járul hozzá, mivel a 0182/49 hrsz-ú terület tulajdo-
nosa nem kívánja eladni a területét, így nem egybefüggı, ezért egyelıre azt nem 
érdemes megvásárolni. 
Egyébként ez a terület az Állami Gazdaság mögötti mezıgazdasági terület. Jó 
fejlesztés elıtt álló terület. A Bizottság 1300,-Ft/m2 áron javasolja a megvételét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

99/2007.(VI.19.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
   

vecsési 0182/50, 51. hrsz.        13.043 m² 
   0182/52. hrsz.   9.200 m² 
  
 nagyságú, szántó besorolású földterületek megvásárlásához a  
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Gazdasági Bizottság által meghatározott vételáron. 
  

A vételár összegét a 2007. évi költségvetés többletbevétel terhére 
biztosítja. 

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rende-

let tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon.  

  
 Felelıs:  Takács Mária 
          jegyzı 
  

Határidı:  2007. I. félévi beszámoló 
 
3.) Utasítja a Polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási 

Osztály közremőködésével az adásvételt bonyolítsa le. 
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
 Határidı:  folyamatos 
 
11. napirendi pont 
Vecsés II. sz. vízbázis területének adásvétele 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
A II. számú vízbázis fejlesztése miatt nagyon fontos, hogy ez a terület az Ön-
kormányzat tulajdonába kerüljön, annál is inkább, mivel már régóta nem tudtak 
megegyezni a tulajdonossal. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
 



 18 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 

 
100/2007.(VI.19.) határozat 

 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 

II. sz. vízbázis területének jogi rendezése érdekében a 0302/17. 
helyrajzi számon nyilvántartott, 1.167 m² nagyságú erdı megvásár-
lásához 500.-Ft/ m² összegő vételáron, összesen 583.500.-Ft-ért. 
 
A vételár összegét, 583.500.-Ft-ot, azaz Ötszáznyolcvanhárom-
ezer-ötszáz forintot a 2007. évi költségvetés általános tartalékalap 
terhére biztosítja. 

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rende-

let tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon.  

  
 Felelıs:  Takács Mária 
          jegyzı 
  

Határidı:  2007. I. félévi beszámoló 
 
3.) Utasítja a Polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási 

Osztály közremőködésével az adásvételi szerzıdést kösse meg. 
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
 Határidı:  folyamatos 
 
12. napirendi pont 
Hiteltörlesztés átvállalása (0164. hrsz-ú út építésének ügyében) 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság 4:2 arányban elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a hatá-
rozati javaslatot. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült az a kérdés, hogy ez a terület teljes mér-
tékben az út céljára kerül-e felhasználásra? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ez a terület az út építéséhez szükséges teljes mértékben. 
 
Tóth Judit képviselı: 
Azt, hogy a késıbbiekben megtéríti az önkormányzatnak a Befektetı ezt az ösz-
szeget, azt kéri, hogy a határozati javaslatban pontosítsa a Képviselı-
testület,valamint határidıhöz kösse. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Megkötötték a területfejlesztési szerzıdést. 
Kerüljön beírásra a határozati javaslatba, hogy a területfejlesztési szerzıdés 
alapján megtéríti az önkormányzat részére az összeget. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslat elfogadását, melyet a Kép-
viselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

101/2007.(VI.19.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi hozzájá-

rulását adja, hogy a 0164. helyrajzi számú út szélesítéséhez szük-
séges, a 0165/103. helyrajzi számú ingatlan 831 m²  nagyságú te-
rületrészének átadási feltételeként az Erste Bank részére 
3.500.000.-Ft + ÁFA hitel törlesztést Vecsés Város Önkormányzata 
átvállalja a többletbevétel terhére. 
A fenti összeget az út beruházója (Airport City Kft.) a területfejlesz-
tési szerzıdés alapján a késıbbiekben megtéríti az Önkormány-
zatnak. 
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2.) Utasítja a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.  
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
 Határidı:  azonnal 
 

 
13. napirendi pont 
Folyószámla hitelkeret emelése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

102/2007.(VI.19.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a fo-
lyószámla hitelkeret 50.000.000 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, és a költségvetési rendelet módosítása 
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Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
   Takács Mária jegyzı 

 
14. napirendi pont 
Beszámoló a Petıfi Sándor Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola 
2005/2006. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Csík Józsefné 

    Igazgató 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Csík Józsefné igazgató asszonyt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. Nagy szép, részletes a beszámoló. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

103/2007. (VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
a Petıfi Sándor Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola  

2005/2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót  
elfogadta. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Idıközben megérkezett a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapít-
vány elnöke, így ez a napirendi pont most kerül megtárgyalásra. 
 
Köszönti Csurgó János urat az alapítvány elnökét. 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is megtár-
gyalta a napirendi pontot, és 4:1 arányban elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

104/2007.(VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Közrendjé-
ért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2006. évi beszámolóját elfogadta. 

 
15. napirendi pont 
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 15/2002.(VIII.8.) rendelet módo-
sítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 

 Jegyzı 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, Vékony Ferenc képvise-
lı megjött. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A lakóparkban lévı új utcákban lakóknak nem volt meg, hogy melyik háziorvosi 
körzethez tartoznak, valamint az sem volt meg, hogy melyik fogorvosi, illetve 
gyermekorvosi körzethez tartoznak. 
 
Dr. Jós Miklós körzetéhez tévesen lett csatolva az Ady köz, ezt át kell rakni dr. 
Vereb Éva körzetéhez. 
 
Az Egészségügyi Bizottság tárgyalta Perecsi Sándor volt képviselı levelét, 
melyben a az Irgalmas rendi Kórház keres ellátandó lakossági körzetet. A kór-
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házaknak meg van szabva, hogy hány beteget fogadhatnak. A kórház szeretné, 
hogy Vecsés Város Önkormányzatával egy olyan megállapodást kötne, hogy 
Vecsés rheumatológiai szempontból a kórházhoz tartozzon. Ott kiváló az ellátás, 
de Vecsés hiába szeretne oda tartozni, a kórház hiába fogadná Vecsést, ha az 
OEP erre nem ad finanszírozást, akkor az egésznek semmi értelme. További 
megbeszélésre van szükség, ki kell kérni az OEP véleményét. 
Egy késıbbi ülésen térnek majd vissza erre a kérdésre. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

17/2007.(VI.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának 17/2007.(VI.19) rendelete a háziorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló 15/2002.(VIII.8.) rendelet módosításáról 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló 15/2002. (VIII.8.) rendeletet (továbbiakban:R) a 
következık szerint módosítja: 
 
1.§ Az R. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú és 2. számú melléklete  
lép. 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Szlahó Csaba      Takács Mária 
Polgármester        jegyzı 
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1. számú melléklet a 15/2022. (VIII.8.) rendelethez 
 

Háziorvosi körzetek  
A) Háziorvosi körzetek  

 
1. Dr. Végh Katalin háziorvos körzete: 
 Károly utca páratlan oldala a 14. számtól végig; Eötvös utca; Kossuth L. utca; Telepi út a 79. 
számtól végig; Bajcsy Zsilinszky utca ; a Károly, Eötvös utcák és a Telepi út által bezárt há-
romszög alakú területre esı utcák (mindkét oldalon); Károly utca páros oldala a 10. -tıl a 42. 
számig; Fı út páros oldala a 156.-tól a 192. számig; Magyar utca és a Kölcsey utca mindkét 
oldala (teljes hosszában); a Károly, Magyar, Kölcsey utcák és a Fı út által bezárt négyszög 
alakú területre esı utcák (mindkét oldalon). 
 
2. Dr. Horváth János háziorvos körzete: 
Károly utca páros oldala (Petıfi utcától végig); Petıfi S. utca (Károly utca páros oldaláig);  
Katona József utca; Attila utca;  Hunyadi utca;  Lehel utca; Álmos utca; Bulcsú utca; 
József Attila utca; Fı út 131.-tıl Budapest felé esı rész végéig; Mátyás utca (vágóhídtól Bu-
dapest felé esı része); Tinódi utca, Tass utca; Kellner dr.  utca; Ágnes utca; Gizella utca;   
Valéria utca; Ágoston utca; Temetı utca (Rózsa utca és a vágóhíd között); Vigyázó Ferenc  
utca; Erzsébet utca; Rózsa utca.  
3. Dr. Hrutka Tibor háziorvos körzete:  
Margit utca; Mária utca; Magdolna utca; Anna utca; Telepi út, Eötvös utca; Könyök utca,  
Vértesi Nándor utca; Miklós utca; Kereszt utca; Akácfa utca; Nyárfa utca; Hársfa utca; Tamás 
utca; Diófa utca; Tölgyfa utca; Bokor utca; Szép utca; András utca; Sorompó utca;  Ady End-
re utca páros oldala 228. számig, páratlan oldala 1-tıl a 19. számig; Zöldfa utca; Róder Imre 
utca; Vasvári Pál utca; Tompa utca, Éva utca; Ádám utca; Virág utca; Liliom utca; Nefelejcs 
utca; Ibolya utca;  Wesselényi utca; Fı út 132-tıl a144. számig; Zsák utca. 
 
4. Dr. Vereb Éva háziorvos körzete: 
Fı út 1-tıl a131. számig, 2-tıl a 130. számig; Jókai Mór utca; Iskola utca; Ady Endre utca 
(Kálmán utcától végig); Kálmán utca (Fı út és Ady Endre utca közötti része); József utca; Tó 
utca; Város utca; István utca; Malom utca; Üllıi utca;  Mihály utca; Ferenc utca; Vágóhíd 
utca;  Temetı utca (Vágóhíd utcától az Ecseri útig); Mátyás utca, Ecseri út; Juhállás; 2-es 
major;  Lázár Vilmos utca; Aulich Lajos utca; Lahner György utca; Dessewffy Arisztid utca; 
Gróf Leiningen Károly utca; Kiss Ernı utca; Gólyahír köz; Futó köz; Nádas köz; Lanyi utca; 
Sziget utca; Vásártér utca. Ady köz.  
 
5. Dr. Németh Gábor háziorvos körzete: 
Táncsics utca; Klapka utca; Halmi utca; Besenyıi utca; Lévai utca; Bem utca; Sárosi utca;   
Tarnóczai utca; Lırinci út; Küküllıi utca; Zilahi  utca; Toroczkói utca; György utca;  László 
utca; Péter utca; Pál utca; Csaba utca; Elıd utca; Botond utca; Halmy József tér; Besztercei 
utca (Lırinci út és a Táncsics Mihály utca közötti része); Kerékkötı utca; Vecsés budapesti 
sorompótól a laktanyáig (Üllıi út); Kikindai utca; Szabadkai utca; Felsıhalom utca; Alig utca; 
Almáskert utca; Ganz utca; Szemere utca. 
 
6. Dr. Fekete Károly háziorvos körzete: 
Széchenyi utca; Damjanich utca; Szondi utca; Kinizsi utca (Martinovics tér és Zrínyi utca 
közötti része); Bocskai utca; Bethlen utca (Arany J. utca és Kinizsi utca közötti része); Apaffy 
utca; Lórántffy utca; Budai Nagy Antal utca; Külsı Gyáli út; Gyár utca; Móricz Zsigmond 
utca; Martinovics tér; Toldy Ferenc utca  39.  és a 36. számoktól végig; Deák Ferenc utca 26. 
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és 27. számoktól végig; Arany János utca 2-tıl 28. számig és 1-tıl 33. számig; Zrínyi utca 108 
-tól  és 107. számoktól végig; Dózsa György utca; Bercsényi utca; Barcsai utca; Major utca; 
Kodály Zoltán utca; Liszt Ferenc utca; Gárdonyi Géza utca; Mikszáth Kálmán utca; Gammel 
József utca; Munkácsy Mihály utca; Besztercei utca (Táncsics Mihály. utca és Széchenyi utca 
közötti)része; Szabadkai utca; Kikindai utca (Táncsics Mihály  utca és Damjanich utca közöt-
ti)része; Görgey utca; Tamási Áron utca; Kós Károly utca; Wass Albert utca; Présház utca; 
Erdı utca. 
 
7. Dr. Jós Miklós háziorvos körzete: 
 Achim András utca; Zrínyi utca 2-tıl a 110. számig és az 1-tıl a 107.számig; Báthory utca; 
Deák Ferenc utca 2-tıl a 26.számig és 1-tıl a 27.számig; Toldy Ferenc utca 2-tıl a 36. számig 
és 1-tıl a 27.számig; Bethlen utca ( Toldy Ferenc utca és Arany János utca közötti része); 
Arany János utca 30-tól és 35. számoktól végig; Bánya utca; Kinizsi utca ( Dózsa György 
utca és Erzsébet tér közötti része); Nándor utca; Csillag utca; Angyal utca, Tündér utca; Hold 
utca; Nap utca;  Szív utca; Teréz utca; Vaspálya utca; Dobó Katica utca; Knézich utca; Nagy-
sándor József utca; Schweidel utca; Gróf Vécsey Károly utca; Török Ignác utca; Kender köz; 
Csalán köz; Pöltenberg Ernı utca; Vértanuk tere. 
 
 

B) Gyermekorvosi körzetek 
 
1 Dr. Lakos Gábor  gyermekgyógyász szakorvos körzete a Budapest-Szolnok vasútvonal-
tól a Repülıtér felé esı településrész. 
 
2. . Dr. Essek Ferenc gyermekgyógyász szakorvos körzete 
a Budapest-Szolnok vasútvonaltól Gyál felé esı településrész. 
  
 

 2. számú melléklet a 15/2002. (VIII.8.) rendelethez 
 

Fogászati körzetek 
 
1. Dr. Lugosi Mária fogszakorvos körzete: 
Achim András utca végig Kereszt utca végig 
Ádám utca végig Kinizsi utca 2-16-ig 
Ady Endre utca  1- végig, 74-végig Kis-köz - 
Ady köz                           - Liliom utca végig 
Akácfa utca végig Nándor utca végig 
András utca végig Nap utca végig 
Angyal utca végig Nefelejcs utca végig 
Arany János utca  62-végig Nyárfa utca végig 
 Bánya utca   végig Róder Imre utca végig 
Báthory utca 2-végig Sorompó utca végig 
Bokor utca  végig Szép utca végig 
Csillag utca  végig Szív utca végig 
Deák Ferenc utca  1-5-ig, 2-6-ig Tamás utca végig 
    Telepi út  10-tıl végig 
Diófa utca  végig Teréz utca végig 
Dobó Katica utca  végig Toldi Ferenc utca 1-13-ig 
Éva utca  végig Tompa utca végig 
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Hársfa utca  végig Tölgyfa utca végig 
Hold utca  végig Tündér utca végig 
Ibolya utca  végig Vaspálya utca végig 
Iskola utca  1-3-ig Vasvári Pál utca végig 
Jókai Mór utca  77- végig Virág utca 2-végig 
József utca  2-10-ig, 1-11/a-ig Wesselényi utca végig 
   Zöldfa utca végig 
Knézich utca végig Zrínyi utca 2-82-ig 
Schweidel utca végig Zrínyi utca  1-37-ig 
Török Ignác utca végig Nagysándor József 

utca 
végig 

Csalán köz                                       Gróf Vécsey Károly 
utca 

végig 

Kender köz  Pöltenberg Ernı 
utca 

végig 

2. Dr. Sashegyi Mária fogszakorvos körzete: 
Ady Endre utca 2-tıl 72-ig Jókai Mór utca 1-tıl 75-ig, 2-végig 
Apaffy utca 1-25-ig, 2-26/b-ig József utca 12/a-végig,11/b-végig 
     
Arany János utca 2-6/a-ig, 1-11-ig Kálmán utca végig 
   Kinizsi utca 1-17-ig 
Barcsai utca végig Külsı Gyáli út végig 
Bem utca 1-21-ig, 2-20-ig Lanyi utca - 
   Lévai utca 1-19-ig, 2-18-ig 
Bercsényi utca 1-végig    
Bessenyıi utca 1-17-ig, 2-18-ig Lórántffy utca végig 
   Lırinci út 2-22-ig 
Bocskai utca 1-31/b-ig Major utca végig 
Budai Nagy Antal 
utca 

1-43-ig , 2-40/a-ig  Malom utca végig 

   Mátyás utca végig 
Damjanich utca 1-17-ig, 2-28-ig Mihály utca végig 
   Móricz Zsigmond 

utca 
végig 

Deák Ferenc utca 43-végig Munkácsy Mihály 
utca 

végig 

Dózsa György út végig Szabadkai utca 2-végig, 65-végig 
Ecseri út végig    
Erdı utca végig Széchenyi utca 1-33-ig, 2-végig 
Ferenc utca végig    
Fı út 1-117-ig , 2-130-ig  Sziget köz - 
    Sziget utca végig 
Gammel utca végig Szondi utca 1-17-ig, 2-20-ig 
Gyár utca  végig    
Halmi utca  1-17-i Táncsics Mihály utca 1-19-ig, 2-18-ig 
Iskola utca  2-végig, 5-végig     
    Telepi út  2-8-ig 
István utca  végig Tó utca végig 
 Város utca  végig Üllıi utca végig 
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3. Dr. Reimann Pál fogszakorvos körzete: 
Alig utca végig Könyök utca végig 
Anna utca végig Küküllıi utca 46-végig, 55-végig  
Árpád utca végig   
Berzsenyi utca végig Lajos utca 1-11-ig, 2-12-ig 
Besztercei utca 28-végig, 29-végig Liszt Ferenc utca végig 
   Magdolna utca végig 
Damjanich utca 19-végig ,32-végig Magyar utca végig 
   Margit utca végig 
Elıd utca 64-végig , 71-végig Mária utca végig 
   Miklós utca végig 
Eötvös utca végig Mikszáth Kálmán 

utca 
végig 

Erkel Ferenc utca végig Présház utca végig 
Felsıhalom - Rákóczi utca végig 
Fı út 132-174-ig Sándor utca végig 
Gárdonyi Géza utca végig Szabadkai utca 45-63-ig 
Görgey utca végig Széchenyi utca 35-végig 
János utca végig Szent István tér 1-végig 
Károly utca 2-26-ig, 1-33-ig Szondi utca 19-végig, 22-végig  
      
Kikindai utca 29-végig, 34-végig Táncsics Mihály utca 20-végig , 21-végig  
      
Kisfaludy utca végig Telepi út  1-99-ig 
Kodály Zoltán utca végig Vasúti ırházak  
Kossuth utca végig Vértesi Nándor utca végig 
Wass Albert utca végig Zsák utca végig 
Tamási Áron utca 
Almáskert utca           

végig 
végig 
 

Kós Károly utca végig 

 
4. Dr. Kiss Ivett fogszakorvos körzete: 
Álmos utca végig Katona József utca végig 
Attila utca végig Kikindai u. 1-27-ig, 2-32-ig 
Bajcsy Zsilinszky 
utca  

végig    

Bartók Béla utca végig Klapka utca végig 
Batthyány utca végig Kölcsey utca végig 
Bem utca 22-végig , 23/a-végig   Küküllıi utca 1-53-ig, 2-44-ig 
Bertalan utca végig László utca végig 
Besenyıi utca 19-végig, 20-végig Lajos utca 13-végig, 14-végig 
Besztercei utca 1-27-ig, 2-24/a-ig Lehel utca végig 
  Lévai utca 20-végig, 21-végig 
Botond utca végig Lırinci út 1-végig , 24-végig 
Bulcsú utca végig   
Csaba utca végig MÁV ırházak  
Elıd utca 1-69-ig, 2-62-ig Pál utca végig 
  Péter utca végig 
Fı út 176-végig Petıfi tér  
György utca végig Petıfi utca végig 
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Halmy József tér végig Sárosi utca végig 
Halmi utca 2-végig, 19-végig Szabadkai utca 1-43-ig 
   Tarnócai utca végig 
Hunyadi utca végig Torockói utca végig 
József Attila utca. végig Üllıi út 807-végig 
Károly utca 28-végig, 35-végig Vörösmarty utca végig 
   Zilahi utca végig 

 
5. Dr. Mérth Gizella fogszakorvos körzete: 

Ágnes utca végig Juhállás  
Ágoston utca végig Kellner dr. utca végig 
Apaffy u. 27-végig, 28-végig   Kerékkötı u. végig 
   Kinizsi u. 16/b-végig,19/a-végig 
Arany János utca  6/b-60-ig, 13-végig    
   Középhalom  
Báthory utca 1-végig Erzsébet tér végig 
Bercsényi utca 2-végig Rózsa utca végig 
Bethlen utca végig Szemere utca végig 
Bocskai utca 2-végig, 33/a-végig Tass utca végig 
   Temetı utca végig 
Budai Nagy A. utca 40/b-végig, 45-végig Tinódi utca végig 
   Toldy Ferenc utca 2-végig,15-végig  
Deák Ferenc utca 7-41-ig, 8-végig    
   Vágóhíd utca végig 
Erzsébet utca végig Valéria utca végig 
Fı út 119-végig Vasártér utca  
Ganz utca végig Vigyázó Ferenc utca végig 
Gizella utca végig Zrínyi utca 39-végig, 84-végig 
Lázár Vilmos utca  végig    
Aulich Lajos utca végig Lahner György utca végig 
Dessewffy Arisztid 
utca  

végig Gróf.Leininger Kár-
oly utca 

végig 

Kiss Ernı utca végig Gólyahír köz  
Futó köz  Nádas köz  
Patak köz    Nıszirom köz  

 
 
16. napirendi pont 
Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetıjének kérelme 
Elıterjesztı:dr.Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú szavazással elfoga-
dásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

105/2007.(VI.19:9 határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Falusi Nemze-
tiségi Óvodának 2007. szeptember 1-tıl – az álláshelyek számát 1 fı-
vel növelve – összesen 7 dajka álláshelyet biztosít. 

 
2. Az álláshely betöltéséhez 2007. szeptember 1-tıl szükséges 350 eFt, 

azaz Háromszázötvenezer forint bérfedezetet a 2007. évi költségvetési 
rendelet 7/a. mellékletének 3.8. sorából biztosítja. 

 
3. Felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére, és a Költség-

vetési rendelet módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
Határid ı: 2007. III. negyedévi beszámoló 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
 

17. napirendi pont 
A 89/2007.(VI.5.) határozat módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
A határozati javaslat módosítása azt a cél szolgálja, hogy ha elnyeri az Önkor-
mányzat a pályázatot, akkor ne zárja ki azt,hogy még ebben az évben meg is 
tudja kezdeni ezt az építkezést.  Formális javításról lenne szó. 
 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozat módosítását. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

106/2007.(VI.19.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 89/2007.(VI.5.) ha-
tározatának 3. pontját hatályon kívül helyezi, és az alábbi 3. ponttal egészíti 
ki: 
„Felhatalmazást ad a Polgármester részére a feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására, és a szükséges szerzıdések megkötésére.” 
 
18. napirendi pont 
El nem fogadott interpelláció tárgyalása 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 

 GB elnöke 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Balogh Csongor nem 
tudott eljönni az ülésre, mivel késın kapta meg a meghívót. A véleményét írás-
ban adta be a bizottságnak. A Gazdasági Bizottsági ülésen ismertette Balogh 
Csongor levelét. A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a hivatal interpel-
lációs válaszát. 
Itt szeretné elmondani, hogy elıtte a Forgalomtechnikai Munkabizottság ülésen 
is szó volt errıl, ugyanis szeretnék az Erzsébet, és a Vigyázó Ferenc utcát befe-
jezni, lezárni, és ott arról volt szó, hogy amennyiben a vizsgálat lezárul, akkor 
rákerül az aszfalt réteg. A Forgalomtechnikai Munkabizottság is elfogadta az 
interpellációs választ. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Van olyan rész, amit el tud fogadni, de mégis úgy gondolja, hogy ezt a témát 
tárgyalja meg a Pénzügyi Bizottság is, a pénzügyi alosztály bevonásával. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Pénzforgalom itt nem történt. 
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Balogh Csongor képviselı: 
A módosító indítványát fenntartja, hogy tárgyalja meg ezt a napirendi pontot a , 
Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a pénzügyi alosztály 
bevonásával. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Balogh Csongor módosító indítványát, melyet a Képviselı-
testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, és 2 tartózkodással nem fogadott 
el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 5 tartózkodással elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 
 

107/2007.(VI.19.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az El nem fogadott 
interpellációra adott választ elfogadta. 

 
19. napirendi pont 
Nemzeti Vágta Városok Faluja Fesztivál  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elviekben támogatja a bizottság, 
de a 2 millió forintot soknak tartják. Szponzorok bevonását javasolják. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Az Önkormányzat a meglévı hírcsatornákon keresztül (pl: TV, újság,) közzé-
tenné ezt a felhívást.  
 
Tóth Judit képviselı: 
Kérdése, hogy meddig kell nevezni, mert mire megjelentetik a felhívást, meg 
ameddig jelentkeznek, addig lehet, hogy a nevezési határidı lejár. 
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Vékony Ferenc képviselı: 
Támogatna egy olyan elvi nyilatkozatot, amelyben Vecsés Város Önkormányza-
ta 200 ezer forintot, a Vecsési Vállalkozók Szövetsége pedig 100 ezer forintot 
biztosítana. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint elvi állásfoglalást határozzon a Képviselı-testület 100 ezer 
forintos önrésszel, a többit pedig szponzorok bevonásával kell biztosítani. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
A szervezésben szívesen részt vesz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 
 

108/2007.(VI.19.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı- testülete elvi állásfogla-
lását adja a „Nemzeti Vágta” lovasversenyhez. A nevezési díjhoz 100 
ezer forintot biztosít a költségvetés többletbevétele terhére. 

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

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
20. napirendi pont 
Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati lakás átminısítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az elıterjesztés kiosztásra került. A bírósági eljárásban a Képviselı-testület ha-
tározata megállta a helyét, ami alapján a bérleti jogviszonyt nem folytathatta a 
volt bérlı idıs hölgy lánya. Visszaadta a lakást, amely egyértelmően az épület-
hez tartozik, és ezzel lehet bıvíteni a Gondozási Központot. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

 
 

109/2007.(VI.19.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Jókai 
u. 8. sz. alatt önkormányzati lakást átminısíti intézményi kategóriá-
ba, és a Területi Gondozási Központ használatába adja. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon az átminısítés végrehajtásáról. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 

 
21. napirendi pont: 
South Airport Park Duo Korlátolt Felelısségő társaság és Vecsés Város Önkor-
mányzata közötti közérdekő kötelezettség Vállalási és Együttmőködési Szerzı-
dés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Takács Mária jegyzı: 
A szerzıdés-tervezetet nem csatolták a napirendi ponthoz, mivel az ülés elıtt 
egyeztették a végeredményt. 
A közérdekő kötelezettségvállalás és együttmőködési szerzıdés formát azért fo-
galmazták meg, hogy a belvíz, illetve a csapadékvíz elvezetı csatorna ne csak 
félig kerüljön megépítésre. A Képviselı-testület a szakasz 50%-ának a megépí-
tésére tervezett 48 millió forint bruttó összeget a költségvetésben, és így, hogy 
szükség van a most épülı üzleti központnak a csapadékvíz elvezetésére, hozzá-
járult 50 % költséggel ahhoz, hogy a gyáli patakig kiépítésre kerüljön, és ne sza-
kaszosan kerüljön az megépítésre. 
A megállapodás szerint az Önkormányzat részére közérdekő kötelezettségválla-
lási és együttmőködési megállapodás keretében megépíti a vízelvezetı árkot és 
biztosítja a szükséges terveket, illetve vízjogi engedélyeket és az Önkormányzat 
pedig számla ellenében a szerzıdés keretein belül a költségvetésben szereplı 
összeget, a bruttó 45 millió forintot, amely a beruházás összköltségének az 50%-
a kifizeti a befektetı részére. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
A lényege ennek a napirendi pontnak, hogy a beruházó be lett vonva ebbe a ki-
vitelezésbe. 
Az egészet a beruházó fogja megrendelni, és 50-50%-ban fogják fizetni. 
 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

110/2007.(VI.19.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a South 
Airport Park Duo Kft. és Vecsés Város Önkormányzata között létre-
jött közérdekő kötelezettségvállalási és együttmőködési szerzıdést jó-
váhagyja. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
22. napirendi pont: 
A 2007. évi útépítések II. üteme 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  Gazdasági Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került felkéri a Forgalomtechnikai bizottság 
elnökét, ismertessék a bizottság véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Forgalomtechnikai bizottság felállított egy javaslatot, ami beárazásra került. A 
Jegyzı asszonnyal történt egyeztetés alapján a többletbevétel terhére kb. 100 
millió forint nagyságrendig lehet jelenleg ezeket az utakat megépíteni. Abból a 
javaslatból, amit a Forgalomtechnikai Bizottság elfogadott, abból a Bulcsú utca, 
a Katona József utca felsı része, a régi Ecseri út, Tó utca és a régi 4-es út szaka-
sza, Epres belsı útja lett kivéve, és így jött ki az összeg  101.874.511,-Ft-ra. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
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Kérdése, hogy az Erzsébet utca – Vigyázó Ferenc utca a költségvetésben külön 
soron szerepel, és akkor most miért van ebben az elıterjesztésben. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Akkor, amikor az I. ütemet elfogadta a Forgalomtechnikai Munkabizottság, ak-
kor a Bizottság javasolta,hogy az Erzsébet és a Vigyázó Ferenc utca megépítését 
azt a II. ütembe,a vizsgálat lezárta után építse, és emellett javasolta, hogy ennek 
a fedezetét, ami a költségvetésben külön soron szerepelt, és a tervezési költség-
bıl megmaradó részt, azt csoportosítsák át más keretbe. 
Ebbıl lett megépítve az Ádám, Éva, Ibolya, Nefelejcs, Angyal utca is. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

111/2007.(VI.19.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. évi útépí-

tések, útfelújítások II. ütemének megvalósításához  
bruttó  101.874.511.-Ft fedezetet biztosít a 2007. évi költségvetés több-
letbevétel elıirányzata terhére, az alábbiak szerint: 

 
     Útépítés: 
 

1.) Szondi utca   
a.) Dózsa Gy. u. – Besztercei u. közötti szakasza 29.724.902.-Ft 
b.) Csapadékárok:        5.618.714.-Ft 

2.) Katona J. utca (Bajcsy Zs. u. – Károly u. között): 12.870.000.-Ft 
3.) Achim A. u. (Dózsa Gy. u. – Deák F. u. között) 20.868.996.-Ft 
4.) Erzsébet u. – Vigyázó F. u.:    15.999.453.-Ft 

 
ÖSSZESEN:                85.082.065.-Ft 
 

Útfelújítás: 
 

1.) Ady E. utca (Szép u. – Iskola u. között)    6.514.234.-Ft 
2.) régi Ecseri út: 

     Tó u. – Mátyás u. között:     5.278.212.-Ft 
3.) Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban felmerült 

problémák megoldására keretösszeg:    5.000.000.-Ft 
 
    ÖSSZESEN:                16.792.446.-Ft 
 
     MINDÖSSZESEN:             101.874.511.-Ft 



 36 

 
2.  Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról  

a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában gondoskodjon és ter-
jessze a Képviselı-testület elé. 
 
Felelıs:  Takács Mária jegyz ı 
Határidı: 2007. I. félévi beszámoló  

 
3.  Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerzıdések aláírására. 
  

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
Határidı: azonnal  

 
23. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy a pónilovakkal kapcsolatos interpelláci-
ójára kapott választ elfogadja-e? 
 
Tóth Judit képviselı: 
A választ nem fogadja el. 
 
24. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nincs interpelláció. 
 
25. napirendi pont 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy a közterületen parkoló autókkal 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e?  
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy az ebédjeggyel kapcsolatos kér-
désére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja, de jelzi, hogy kivizsgálási kérelmet fog benyújtani. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy az Elıd utca forgalomlassításával 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Skribek Zoltán képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfogad-
ja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
26. napirendi pont 
Kérdések  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki kérdezni óhajt, tegye meg. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Kéri a Hivataltól, hogy a Mátyás utca árkának a tisztítását, renoválását valami 
úton kezdje el, mert a nagy esızések hatására kezd bemosódni. Az az árok egy-
szer majd jó lenne az Önkormányzatnak, de mire megkapja az Önkormányzat 
tulajdonba, addigra az árokban lesz az utca. 
 
27. napirendi pont 
Közérdekő bejelentések 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Kérése, hogy a kiosztott anyagot olvassák át a képviselık, ha lehet többször is. 
Ebben az anyagban 5,10,15 éves program van, több cikluson átívelı. Érdemes 
áttanulmányozni. 
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A Regionális Fejlesztési Tanácshoz két pályázat lett benyújtva, a Tündérkert 
Óvoda Parkoló megnyerte a pályázatot, a Toldy Ferenc utca óvoda pályázatát 
visszaküldték hiánypótlásra, de a hiánypótlást nem küldték vissza, mert akkor a 
mőszaki tartalmat meg kellett volna változtatni. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Közérdekő bejelentés érkezett a hivatalba, Dudás Levente aláírással, melyben 
kivizsgálást kért, hogy a VETÜSZ Kft. közbeszerzési eljárás nélkül, szabályta-
lanul végzi az útépítési munkákat. Természetesen a KET szerint járt el a Hivatal, 
és mivel a név alatt nem volt cím, megnézték a népesség nyilvántartást. Vecsés 
közigazgatási területén egy Dudás Levente nevő lakó él. A KET szabályai sze-
rint megírták neki, a bejelentésére, annak kivizsgálását követıen a részletes vá-
laszt meg fogja kapni. Pár nap múlva érintett felhívta a Hivatalt, és fel volt hábo-
rodva, hogy ı ilyen bejelentést soha nem tett, és így választ sem kér. 
 
28. napirendi pont 
Napirendi javaslat  
 
Takács Mária jegyzı: 
A munkaterv szerint. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 17.30-kor bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
Szlahó Csaba      Takács Mária 
Polgármester      jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
 


