
Jegyzıkönyv 
 

Készült: a Képviselı-testület 2007. május 22-i ülésérıl. 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15.00 óra.) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete 
Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, 
Oláh László, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület megjelent tagjait, jegyzı asszonyt, a 
hivatal jelenlévı tagjait, a megjelent intézményvezetıket. Köszönti a Rendırség 
részérıl megjelent Kelemen József kapitány urat, és Csehó Anna ırsparancsno-
kot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 
13 fı. Tábori Ferenc alpolgármester jelezte távollétét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az ülés megnyitja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, dr. Gerencsér Balázs 
képviselı megérkezett. 
 
Felvételre javasolja: 
Vecsés 0220/26, 0220/30, 0220/31 és 0220/22 hrsz-u ingatlanok belterületbe 
csatolása 
Elıterjesztı:Tordai József 
  Építési osztályvezetı  
Semmelweis Bölcsıde csoport bıvítése  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Pótelıirányzat kérése Vecsés Város weboldal arculatának fejlesztésére  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  polgármester 
Köszönetnyilvánítás  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Közmővelıdési dolgozók szakképzése 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
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  OMSB elnöke 
Pályázat benyújtása komplex kábítószer megelızı és egészségfejlesztési prog-
ram támogatására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Pályázat benyújtása bőnmegelızési modellprojekt megvalósítására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Notebook beszerzése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendet, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Akinek levételre javasolt napirendi pontja van, kéri tegye meg. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Levételre javasolja a VETÜSZ Kft-nél Felügyelı Bizottság megválasztása címő 
napirendi pont levételét. 
Véleménye szerint nem tárgyalta egy bizottság sem, valamint politikai egyezte-
tés sem volt ebben a témában. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, valamint a 3 fıs 
bizottságba 1 fı MSZP-s képviselıt is javasoltak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Balogh Csongor levételre javasolt napirendi pontját, melyet 
a Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
nem szavazott meg. 
 
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  
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Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Kelemen József 
  Monori rendırkapitányság Vezetıje 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Harsányi Jánosné 
  Intézményvezetı 
5.Napirendi pont: 
A Központi Konyha normájának és térítési díjának megállapítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Ferihegy Expo elıkészületeirıl 
Elıterjesztı:Vékony Ferenc 
  Képviselı 
7.Napirendi pont: 
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról 
Elıterjesztı:Takács Mária  
  jegyzı 
9.Napirendi pont: 
Vecsés 4180/2-4180/21 és a 4180/23 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10.Napirendi pont: 
Vecsés II. sz. vízbázis területének jogi rendezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
12.Napirendi pont: 
Együttmőködési megállapodás a települési, és a nemzetiségi önkormányzatok 
között 
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Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13. napirendi pont: 
VETÜSZ Kft-nél Felügyelı Bizottság megválasztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14. napirendi pont: 
Vecsés 0220/26, 0220/30, 0220/31 és 0220/22 hrsz-u ingatlanok belterületbe 
csatolása 
Elıterjesztı:Tordai József 
  Építési osztályvezetı  
15. napirendi pont: 
Semmelweis Bölcsıde csoport bıvítése  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
16. napirendi pont: 
Pótelıirányzat kérése Vecsés Város weboldal arculatának fejlesztésére  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
17. napirendi pont: 
Köszönetnyilvánítás  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
18. napirendi pont: 
Közmővelıdési dolgozók szakképzése 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
19. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása komplex kábítószer megelızı és egészségfejlesztési prog-
ram támogatására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
20. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása bőnmegelızési modellprojekt megvalósítására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
21 napirendi pont: 
Notebook beszerzés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
22.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
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23. pirendi pont: 
Interpelláció 
24. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
26. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
28. napirendi pont: 
Városi kitüntetések odaítélése a 10/1997.(V.7.) Ök. Rendelet alapján 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
29. napirendi pont: 
Kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998.(II.4.) Ök. Rendelet 
alapján 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
30. napirendi pont: 
A vagyonkezelı, Üzemeltetési Alosztály vezetıjének nyugállományba vonulása 
Elıterjesztı Takács Mária 
  Jegyzı 
31. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a Képvise-
lı-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással elfogadott. 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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A település határában sok beruházás folyik. Ezek közül a Lırinci út építése fo-
lyamatosan zajlik. Az út második harmada is elkészült, a befejezı szakasz mun-
kálatai a következı hetekben várhatók, és ekkorra lesz rendezve a padka rész is. 
Vecsés-Gyál közötti 0181-es út kivitelezési munkálatai megkezdıdtek, a 
VEGYÉPSZER Zrt. Külterületen a tereprendezési munkálatokkal indította a be-
ruházást. 
 
Jelentıs fejlesztés kezdıdik a közlejövıben az AIG Lincoln és a városi Önkor-
mányzat között. Közös beruházásban fog elkészülni a Széchenyi út, Budai Nagy 
Antal út csapadékvíz elvezetése. A közbeszerzési eljárás a napokban fog lezaj-
lani. 
 
A vasúti átjáró mőszaki átadása megtörtént május 4-én. A mőszaki észrevétele-
ket megtették, jegyzıkönyvezték, nem vették át a vasúti átjárót. Ennek a legfıbb 
oka az volt, néhány kérést még nem teljesítettek. Ezek között van a gyalogos 
átkelıhely felfestése, melynek hiányosságát lakossági aláírásokkal is alátámaszt-
ják. Az átadás-átvételkor megállapításra került, hogy a próbaidı alatt jól üzemelt 
az új nagysorompó és a keresztezıdés. 
 
A kisállomás elıtti felvezetı útszakasz kiszélesítése megtörtént. 
 
A városszépítési munkák közben muskátlik kihelyezése történt, amelyeknek je-
lentıs részét ellopták idıközben. Folyamatosan pótolják az ellopott növényeket. 
Sajnos nemcsak a muskátlikat lopják, hanem a tujákat is. Nagyon sok a rongálás 
a településen, valakik rendszeresen „végigpusztítják a fıbb útvonalakat és közte-
reinket. 
 
Május 16-án Vállalkozásfejlesztési konferencia került megrendezése, melyre a 
szomszéd települések polgármestereit, és elıadóit is meghívták a szervezık. Vé-
leménye szerint a fórumoknak a kistérségi kapcsolat építésében van nagy szere-
pe. 
 
A Nagy állomáson tevékenykedı, és a lakosságot zavaró vasgyőjtı vállalkozás 
ellen a hivatal, és jegyzı asszony a szükséges fórumokhoz, és a felettes szervek-
hez megtette az írásos bejelentést. 
 
A Falusi Általános Iskola igazgatói állására egyetlen pályázat érkezett. 
 
Sikeresen lezajlott több rendezvény, ilyen volt a Tavaszi Fesztivál, a Bölcsıde 
Alapítványi bálja, valamint a jótékonysági labdarúgó mérkızés, amelyet Zólyo-
mi Kitti javára szervezett a VFC. Elnöksége. 
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Két köszönılevél érkezett, Zólyomi Kitti támogatását, valamint a Felsıtelepi 
templom orgona támogatását köszönték meg. 
 
A Szakorvosi Rendelı intézet hivatalos átadása 2007. június 1-én 14 órakor lesz. 
A meghívók kiküldésre kerültek, mindenkit szeretettel várnak. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A két ülés között sort kellett volna keríteni az el nem fogadott interpellációjának 
a tárgyalására. 
Kéri jegyzı asszonyt, hogy a Képviselı-testület által elfogadott SzMSz-ben fog-
laltaknak szerezzen érvényt, és az illetékes bizottságok tárgyalják meg, úgy, 
hogy a külsıs bizottsági tagok is meg tudják ismerni a körülményeket. 
 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A mai napon volt Patai László temetése, aki a Pátria Tv. tulajdonosa, és vezetıje 
volt. Kéri képviselı társait néma felállással, emlékezzenek meg Patai úrról. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájé-
koztatót, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül. 

 
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. 
 
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. 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 

határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2006. évi munkájáról 
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Elıterjesztı:Kelemen József 
  Monori rendırkapitányság Vezetıje 
 
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 Rendırség beszámolóját, és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
Rendkívül nagy eredmény, hogy az elfogások, és a tettenérések száma nagymér-
tékben megnıtt az elızı évekhez képest, ehhez gratulálni szeretne. Ez annak 
tudható be, hogy folyamatos a járırszolgálat, mőködik a polgárırség. 
Amit el szeretne mondani, hogy nem lehetne-e valamit tenni az átkísérésekkel 
kapcsolatban, mivel a vecsési Rendırırsöt terheli továbbra is Üllın az Ócsai 
úton jelen lévı prostitúció is. Hiába az átkísérés, következı napon már újból ott 
vannak, a bíróság által kiszabott ítéletek semmiféle visszatartó hatást nem jelen-
tenek a prostituáltaknak 
Szeretné megköszönni a Rendırségnek a rendezvényeken való biztosítást, amely 
minden esetben 100 %-os volt, valamint gratulál az elért eredményekhez. 
 
Kelemen József kapitányságvezetı: 
Az átkísérések abból adódnak, amikor elıvezetést kér az Önkormányzat, vagy 
ha valamelyik rendıri szerv, vagy bíróság egy személy elfogását kéri, akkor elı 
kell vezetni. 
A prostituáltakkal szemben nagyon sok szabálysértési bírság lett kiszabva. Eb-
ben az ügyben beszélt a bírósággal, de természetes, hogy a bíróság is a fokoza-
tosság elvét követi, és nem mindjárt az elzárással sújtja az elkövetıt. 
 
Itt szeretné megköszönni az Önkormányzatnak az alapítványon belül nyújtott 
támogatását. Szeretnének továbbra is a legeredményesebben közremőködni az 
Önkormányzattal. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni a rendırségnek a beszámolóját, valamint az eddigi munkáját. 
 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül lefogadott. 
 

67/2007.(V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Rendırırs 

2006. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
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4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Harsányi Jánosné 
  Intézményvezetı 
 
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 Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti Harsányi Jánosné intézményvezetı asszonyt, és megkérde-
zi, hogy van-e kiegészítése a beszámolóhoz. 
 
Harsányi Jánosné intézményvezetı: 
Nincsen kiegészítése. Szeretné megköszönni, hogy a Bölcsıde bıvítése címő 
napirendi pontot a Képviselı-testület felvette a napirendi pontjai közé. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A beszámolóból szeretné kiemelni a gazdaságos készletbeszerzéseket, mely szép 
dolog. Azt tudja, hogy az egyéb bevételi forrás nem lehetséges, de az idıszakos 
gyermek felügyelet, amennyiben sikerül hozzá helyet biztosítani, úgy az min-
denki számára hasznos lehet. Ha az új körülményeket megvizsgálják, akkor erre 
nagy valószínőséggel, lesz lehetıség. 
 
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. 
 

68/2007.(V.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis Böl-
csıde 2006. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
5.Napirendi pont: 
A Központi Konyha normájának és térítési díjának megállapítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
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  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 Szociális Bizottság és a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlen-
ségi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. Utoljára 2005. januárban volt norma és díjtételemelés. A 
norma és díjtételemelést 2007. szeptember 1-tıl javasolják, +ÁFA emeléssel. 
Tavalyi évben vezették be, hogy a gyermekétkeztetés sem ÁFA mentes. 
A hétvégi étkeztetést nem a konyha látja el, hanem egy külsıs cég., ezért a hatá-
rozati javaslatba kerüljön be, hogy a hétvégi étkeztetés térítési díja 420,-Ft 
+ÁFA. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Módosító indítvány, hogy a határozati javaslat kibıvül egy 2. ponttal, mely a 
Hétvégi étkeztetés térítési díja:420 Ft+ÁFA, a 2 pont pedig 3. pontra változik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a Képviselı-testület 14 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
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: 
 

69/2007.(V.22.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. szeptember 1-tıl a normát 
és a térítési díjakat a következık szerint állapítja meg: 
 
        Térítési díj  Norma 
 
 Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)   240 Ft+ÁFA  240 Ft+ÁFA 
 Általános Iskola (tízórai, ebéd, uzsonna)  300 Ft+ÁFA  300 Ft+ÁFA 
 Általános Iskola (ebéd)    200 Ft +ÁFA  200 Ft+ÁFA 
 Felnıtt étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)  400 Ft+ÁFA  300 Ft+ÁFA 
 
 Felnıtt étkezés (ebéd)    280 Ft+ÁFA  200 Ft+ÁFA 
 Református óvoda     390 Ft+ÁFA  240 Ft+ÁFA 
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2. Hétvégi étkeztetés térítési díja:    420 Ft+ÁFA 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Határidı:  azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Ferihegy Expo elıkészületeirıl 
Elıterjesztı:Vékony Ferenc 
  Képviselı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
A Bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendi pontot, de mivel az expo jövı hé-
ten lesz, javasolja, hogy a tájékoztatót fogadja el a Képviselı-testület. 
 
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. 
 

70/2007.(V.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a  Ferihegy Expo elı-

készületeirıl szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
7.Napirendi pont: 
A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
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, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, vi-
szont a bizottsági ülésen elhangzott a tagok részérıl, hogy az intézményeknél a 
különbözı bérbeadások miért változtak. 
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Tóth Erika pénzügyi alosztályvezetı: 
A Falusi Iskolánál jelentkezett ez a kérdés. Az iskola befizette a táborozásra a 
diákoktól beszedett összeget, így a bevételi oldal, és a kiadási oldal is megnıtt. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Ez azért van, mert az iskolában beszedett összeg nem kerülheti ki a költségvetési 
számlát. 
 
Tóth Erika pénzügyi alosztályvezetı: 
A Pénzügyi Bizottságon elhangzott módosításokat ismerteti. 
 
A szöveges részben az 5. oldalon az 1 §-nál a bevételi fıösszeg változik, helye-
sen: 3.473.927 eFt, a kiadási fıösszeg nem változik, a hiány pedig 300.000 eFt. 
A 6. oldalon a 4 § nem havi 1.000 eFt, hanem esetenként. 
A 8. oldalon az 1/a számú táblázat pontosítva: 2007. évi bevételei és kiadása a 
kisebbségi önkormányzatok nélkül. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A NNÖK tegnapi ülésén tárgyalta a költségvetési rendelet módosítását, melyhez 
az egyetértési jogát adat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosításokat, melyet a Képviselı-testület 13 igen szava-
zattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadott, és megal-
kotta rendeletét: 
 

15/2007.(V.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
15./2007. (V.22.).sz. rendelete 

a 2007. évi költségvetésrıl szóló 
3/2007.(II.27.) rendelet módosításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007. évi költségvetésrıl szóló 
3/2007.(II.27.) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 
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1.§ A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 

A képviselı-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
 
a.) bevételi fıösszegét 3.473.927 e Ft-ban 
b.) kiadási  fıösszegét 3.773.927 e Ft-ban 
c.) hiányt 300.000 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 

 
Ezen belül: 

 − A felhalmozási célú bevételt 383.353 ezer Ft-ban, 
 − A felhalmozási kiadást 832.633 ezer Ft-ban, 
 ebbıl: 

� A beruházások összegét 413.546 ezer Ft-ban, 
� A felújításokat 146.436 ezer Ft-ban, 
� Az intézményi felhalmozások összegét 266.332 ezer Ft-ban, 

 − A mőködési célú bevételt  3.083.143 ezer Ft-ban, 
 − A mőködési célú kiadásokat  2.726.606 ezer Ft-ban, 
 ebbıl: 

• Személyi jellegő kiadásokat 1.159.000 ezer Ft-ban,  
• Munkaadót terhelı járulékokat 362.855 ezer Ft-ban,  
• Dologi jellegő kiadások 846.527 ezer Ft-ban,  
• Az ellátottak pénzbeli juttatásait 78.334 ezer Ft-ban, 
• A speciális célú támogatásokat 148.872 ezer Ft-ban, 

állapítja meg.  
 

2.§. (1) Az Önkormányzat elıirányzat módosításait az 1/a. számú melléklet   
  tartalmazza. 
 
 (2) Az Önkormányzat bevételi elıirányzat módosítás fıösszeg forrásonkénti 

megbontását az 1., 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják. 
 

(4) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek elıirányzat módosítását a 3/a. 
számú melléklet, az intézményi bevételek elıirányzat módosítását in-
tézményenként − címenként − a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

 
(5) A Képviselı-testület a 2007. évi költségvetés részben önállóan gazdál-

kodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási − és ezen belül ki-
emelt − elıirányzat módosításait, valamint az intézményi támogatások 
elıirányzat módosításait a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
(6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı 

mőködési jellegő feladatok kiadási elıirányzat módosításait − ezen belül 
kiemelt elıirányzatait − (címenként), a közvetett támogatásokat azok jel-
lege, mértéke, összege illetve kedvezményezettje szerinti részletezettség-
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gel a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

(7) A Képviselı testület a felújítási elıirányzatok változásait célonként az 5. 
számú melléklet szerint , fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 

(8) Az Önkormányzat általános tartalék változását 37.389 ezer Ft összeg-
ben, a mőködési céltartalék módosítását 63.937 ezer Ft összegben a 7/a. 
számú mellékletben, a felhalmozási céltartalék módosítását 410.476 
ezer Ft összegben a 7/b. számú mellékletben felsorolt célokra hagyja 
jóvá a Képviselı-testület. 

 
(9) Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 8. 

számú melléklet szerint határozza meg a Képviselı-testület. 
 

(10) A Képviselı-testület a mőködési céltartalék szakfeladatokra történı át-
csoportosítását a 9/a számú melléklet, a felhalmozási céltartalék szak-
feladatokra történı átcsoportosítását a 9/b számú melléklet szerint hagy-
ja jóvá. 

 
3.§ A NNÖK  elıirányzat módosításai a 1/b. számú mellékletben, a CNÖK  

elıirányzat módosításai az 1/c számú mellékletben kerülnek bemutatás-
ra. 

4.§  A R 7.§ (3) pont 10. bekezdése a következık szerint változik: 
A polgármester havi 1.000 e Ft felhasználásáról utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett dönthet. 

5.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
   Szlahó Csaba     Takács Mária  
    Polgármester          Jegyzı 
 
 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról 
Elıterjesztı:Takács Mária  
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Szociális 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 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

71/2007.(V.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  

szóló beszámolót elfogadta. 
 
9.Napirendi pont: 
Vecsés 4180/2-4180/21 és a 4180/23 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és egyhangú szavazással elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Kérdése, hogy a Krízisház vonatkozásában regionálisban gondolkodik-e az ön-
kormányzat, mert úgy hallotta, hogy úgy több támogatást kapnának. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Még ilyen mélységig nem gondolkodtak, a lényeg, hogy szociális létesítmények-
re lehet megszerezni a tulajdonjogot. Amennyiben megszerzi az Önkormányzat, 
akkor majd eldöntheti, hogy régióban hozz-e létre, vagy sem. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A krízisház létrehozása már évek óta kötelezı feladat az Önkormányzatok részé-
re. Az önkormányzatok nagy része pénzhiány miatt nem tudja létre hozni. 
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Az ilyen típusú feladatok régióban fognak történni. Ez át kell gondolni, mert a 
pályázatok benyújtásánál is a régiós beruházásokat támogatják jobban. 
A regionális beruházások állami normatív támogatása is magasabb. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy a határozati javaslat 3.) pontjából kerüljön ki az, hogy „magába 
foglalja az idısek Napközi Otthonát, valamint ott mőködtetné a Családsegítı és 
Gyermekjóléti szolgálatát, valamint a regionális Krízisház létesítését”. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

72/2007.(V.22.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés 4180/2-
4180/21. és a 4180/23. helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba kerülését kezdeményezi, a 1992. évi XXXVIII. az államháztartás mő-
ködési rendjérıl szóló törvény, valamint az ehhez kapcsolódó 217/1998. 
(XII.30.) korm. rendelet alapján. 

 
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza Szlahó Csaba polgármestert, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok tulajdonjogának 
Önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 

 
3.) Az ingatlanokon Vecsés Város önkormányzati tulajdonú szociális komplexum 

megépítését tervezi. 
 
4.) Az ingatlanokat Vecsés Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. tv. 

109/K. §. (9) bekezdésében meghatározott foglalkozási és szociális önkor-
mányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és önkormány-
zati tulajdonú szociális komplexum építése céljára kívánja felhasználni. 

 
5.) Vecsés Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti 

állapotának felmérését, terület átminısítését, telekösszevonását, valamint a 
továbbiakban Vecsés Város Önkormányzata az ingatlanok vonatkozásában 
lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésrıl. 

 
6.) Vecsés Város Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vo-
natkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követelésé-
rıl. 

 
7.) Vecsés Város Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal 

kapcsolatos értékesítési szándékáról. Vecsés Város Önkormányzata vállalja, 
hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan tu-
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lajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követı év elsı felé-
tıl kezdıdıen tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról.  

 
8.) Vecsés Város Önkormányzata vállalja, hogy az 1.) pontban feltüntetett ingat-

lanok tulajdonjogát az ingatlanokra vonatkozó terhekkel együtt veszi át. 
 
 
Határidı:  azonnal 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester  

 
10.Napirendi pont: 
Vecsés II. sz. vízbázis területének jogi rendezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az érintett felekkel többszöri tárgyaláson van túl az önkormányzat, de érdemben 
még nem jutottak elıre. 
Most gyakorlatilag ajánlatot tesznek, mert ha nem adják el a területet, akkor el 
kell indítani a kisajátítást, ugyanis a vízkészlet meleg nyári napokon nagyon 
megcsappan. Amennyiben nem egyeznek meg, még vízhiány is lehetséges. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi 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-testülete 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

73/2007.(V.22.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a II. sz. 

vízbázis területének jogi rendezése érdekében adásvételi szerzıdés meg-
kötéséhez az alábbiak szerint: 
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   0302/13. hrsz.    gyep   2.509 m²  
   0302/14. hrsz. gyep         806 m² 
   0302/18. hrsz. erdı-mocsár         26.605 m² 

                                         gyep 
 ÖSSZESEN:           29.920 m² 

 
 A vételi ár: 500.-Ft/ m², az adásvételi összeg  14.960.000.-Ft, melybıl 
 6.000.000.-Ft a 2007. évi költségvetés 6. sz. mellékletének 1.6. sorszáma 
 alatt rendelkezésre áll, a különbözeti összeget, 8.960.00.-Ft-ot pótelı- 

irányzatként a 2007. évi költségvetés általános tartalékalapja terhére biz-
tosítja. 

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

zet 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 
 
11.Napirendi pont: 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
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 Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Mivel kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

16/2007.(V.22.) rendelet 
 
 
 
12.Napirendi pont: 
Együttmőködési megállapodás a települési, és a nemzetiségi önkormányzatok 
között 
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 az Együttmőködési Megállapodás tervezetet, és elfoga-
dásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
A NNÖK Képviselı-testülete is tárgyalta, és elfogadta az Együttmőködési Meg-
állapodást. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A CNÖK Képviselı- testülete is tárgyalta, és elfogadta az Együttmőködési Meg-
állapodást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
 
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: 
 

74/2007.(V.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

Együttmőködési Megállapodást jóváhagyta. 
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13. napirendi pont: 
VETÜSZ Kft-nél Felügyelı Bizottság megválasztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
Személyi kérdésekrıl nem tárgyaltak, csak arról, hogy szükség van a Felügyelı 
Bizottságra. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Együttes ülésen tárgyalták, de a Gazdasági Bizottság nem volt határozatképes, 
többek között Balogh Csongor képviselı sem volt jelen. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Késın kapta meg a meghívót, és egyik napról a másikra nem tudta magát sza-
baddá tenni. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Most szeretne javaslatot tenni a Felügyelı Bizottság tagjaira, Bükk László, Ko-
vács Márton, Jugovics Sándor személyére. 
Bükk László, és Kovács Márton írásban nyilatkozott arról, hogy a Felügyelı Bi-
zottsági tisztét elfogadja, és hozzájárul, hogy nyilvános ülésen tárgyalja a testü-
let a napirendi pontot. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A jogszabály 2003 óta kötelezı teszi a Felügyelı Bizottság felállítását, melyet 
támogat. 
Azt javasolja, hogy olyan személyeket javasoljanak a Felügyelı Bizottságba, 
akik nem tagjai a Képviselı-testületnek. Ezzel elkerülik azt a látszatot, hogy 
bármiféle összefonódás van a képviselıi, és a Felügyelı Bizottsági munka kö-
zött. Ez módosító indítvány is egyúttal. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A törvény nem zárja ki, hogy aki képviselı, az nem lehet Felügyelı Bizottsági 
tag. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Mielıtt szavaznának a módosító indítványról, megkérdezi Jugovics Sándor kép-
viselıt, hogy vállalja-e a Felügyelı Bizottsági tagságot? 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Nagyon megtisztelı a feladat, de nem vállalja. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Amennyiben Jugovics Sándor képviselı nem vállalja, akkor javasolja Alattyányi 
István képviselıt Felügyelı bizottsági tagnak. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Négy éve kéri, hogy legyen a VETÜSZ Kft-ben Felügyelı Bizottság, melyet a 
testület folyamatosan lesöpört, most pedig egy Államháztartási törvényre hivat-
kozva, azonnal létre akarja hozni, egyeztetés nélkül. Arról van szó, hogy tisztá-
nak szeretné ezt a Felügyelı Bizottságot.  
A kérése az, hogy ne képviselı legyen, hanem kívül álló tag legyen. 
 
Javasolja Vida Zoltán közgazdászt Felügyelı Bizottsági tagnak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Alattyányi István képviselıt, hogy elvállalja-e a Felügyelı Bizott-
sági tagságot? 
 
Alattyányi István:  
Vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr. Gerencsér Balázs módosító indítványát, melyet a Képvi-
selı-testület 7 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem sza-
vazott meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Vida Zoltán Felügyelı Bizottsági tagságát, melyet a Képvi-
selı-testület 7 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem sza-
vazott meg. 
 
Szavazásra teszi fel Alattyányi István Felügyelı Bizottsági tagságát, melyet a 
Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással meg-
szavazott. 
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Szavazásra teszi fel Kovács Márton Felügyelı Bizottsági tagságát, melyet a 
Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással 
megszavazott. 
 
Szavazásra teszi fel Bükk László Felügyelı Bizottsági tagságát, melyet a Képvi-
selı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással megszava-
zott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 

 
75/2007.(V.22.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 

Felügyelı Bizottsága tagjának 2007. június 1-i hatállyal  
 

Alattyányi Istvánt, Bükk Lászlót és Kovács Mártont  
megválasztotta. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a VETÜSZ Kft. 

Vezetıjét. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
14. napirendi pont: 
Vecsés 0220/26, 0220/30, 0220/31 és 0220/22 hrsz-u ingatlanok belterületbe 
csatolása 
Elıterjesztı:Tordai József 
  Építési osztályvezetı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Mivel a Bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendi pontot, elvételét javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Szavazásra teszi fel a napirendi pont levételét, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés 0220/26, 
0220/30, 0220/31 és 0220/22 hrsz-u ingatlanok belterületbe csatolása, címő 

napirendi pontot a mai ülésén nem tárgyalja. 
 
15. napirendi pont: 
Semmelweis Bölcsıde csoport bıvítése  
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 elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Amennyiben elfogadja a Képviselı-testület a két csoporttal történı bıvítést, ami 
nem kötelezı az önkormányzat számára, úgy ehhez a költségeket is biztosítani 
kell. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja, hogy a határozati javaslat 1. pontjából a két alternatíva kerüljön ki. 
Maradjon meg csak a Brunszvik Óvoda, és mérjék fel, hogy milyen lehetıségek 
vannak arra, hogy hová lehet majd elhelyezni a Bölcsıdét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Balogh Csongor módosító indítványát, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

76/2007.(V.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. szeptember 1-tıl engedélyezi 
a Semmelweis Bölcsıde bıvítését 2 csoporttal, mely tagintézményként mőködne a felújí-
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tási és fejlesztési vizsgálatok eredményeitıl függıen a 2220 Vecsés, Telepi út 41-43. szám 
alatti Brunszvik Teréz Óvoda épületében.  
Emellett fel kell mérni a Bölcsıde más helyen történı elhelyezésének lehetıségét  
 

2.   Felkéri a Polgármestert, hogy a Halmi Telepi Általános Iskola épületében való bölcsıdei  
      csoportbıvítés felméréséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges felmérések után a kedvezıbb lehetıség 
     választását követıen gondoskodjon a Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának 
     módosításáról.  
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 

4. A feladat ellátásához 3 fı gondozónıi és 1 fı takarító álláshelyet biztosít 2007. 
            szeptember 1-tıl a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
            szabályozott bérezés szerint. A szükséges bérfedezetet a pályázati eljárás lezárását  
            követıen megállapított besorolás alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetési  
            rendelet általános tartalékából biztosítja. 
 

5. Az új csoportok mőködéséhez és a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelé-
sek beszerzésére 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot biztosít az Önkormányzat 
2007. évi költségvetési rendelet általános tartalékából. 

  
6. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának 

módosításáról és a Költségvetési rendelet módosításának a Képviselı-testület elé ter-
jesztésérıl.  

 
 

     Felelıs: Takács Mária 
                        jegyzı 
     Határid ı: azonnal 
                      2007. harmadik negyedévi beszámoló  
 
16. napirendi pont: 
Pótelıirányzat kérése Vecsés Város weboldal arculatának fejlesztésére  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
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Balogh Csongor képviselı: 
Reálisnak tartja ezt a költségvetést, de kérdése, hogy milyen módon lesz kivá-
lasztva a szolgáltató, aki a web oldalt üzemelteti, karbantartja. Kell-e rá pályáza-
tot kiírni? 
 
Takács Mária jegyzı: 
Egyszerősített pályázati eljárás, árajánlatkéréssel, közbeszerzési eljárás alapján a 
polgármester úr jogosult elbírálni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
 
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: 
 

77/2007.(V.22.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete a 

www.vecses.hu weboldal megújítására, frissítésére, folyamatos kar-
bantartására a költségvetésben meghatározott összeghez még bruttó 
1.007.200,-Ft-ot biztosít az általános tartalékalap terhére. 

 
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. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester      jegyzı 
 
Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
17. napirendi pont: 
Köszönetnyilvánítás  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja, hogy Bükk László volt 
polgármesternek is fejezze ki köszönetét a Képviselı-testület. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Nagy meglepetés érte, és nagyon szépen köszöni a Képviselı-testületnek, hogy a 
munkáját értékelte, nagyon örül annak, hogy sikerült a Szakorvosi rendelıt ilyen 
magas színvonalúra fejleszteni. A továbbiakban is azon fog dolgozni, hogy mi-
nél több eredményt tudjon Vecsés elérni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-
testülete 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

78/2007.(V.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönetét feje-
zi ki dr. Gál Zoltán országgyőlési képviselınek, Bükk László polgár-
mesternek, és Lırincz Ferencné alpolgármesternek a Szakorvosi Ren-
delıintézet felújítási és bıvítési lehetıségeinek megteremtésében kifej-
tett tevékeny munkájáért. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a köszönetnyilvánítás idıpontjával 

egyidejőleg – utólagos elszámolás mellett – tárgyjutalmat adjon át 
mindhármójuk részére, melynek fedezetét a költségvetés általános 
tartalékalapjából biztosítja. 

 
Határid ı: 2007. június 1. 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

3. Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: I. féléves rendelet-módosítás 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
 

18. napirendi pont: 
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Közmővelıdési dolgozók szakképzése 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, 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: 
 

79/2007.(V.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Jó-
zsef Attila Mővelıdési Ház és a Róder Imre Városi Könyvtár hétéves 
továbbképzési tervét a  
2007. 01. 01-tıl 2013. 12. 31-ig terjedı idıszakra a mellékletek szerint. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Jó-

zsef Attila Mővelıdési Ház és a Róder Imre Városi Könyvtár költség-
vetésében a kulturális szakemberek szervezett képzésére, kötött fel-
használású normatív módon járó központi támogatás összegének 15%-
át hozzájárulásként a továbbképzési idıszak idejére. 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

Határid ı:  azonnal 
 
19. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása komplex kábítószer megelızı és egészségfejlesztési prog-
ram támogatására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a pályázat 
benyújtását. 
 
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: 
 

80/2007.(V.22.) határozat 
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy az ESZA Kht. által 2007-ben „kábítószer-fogyasztókkal és kábí-
tószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelızı és 
egészségfejlesztési programjainak támogatására” (a pályázat kódja: 
KAB-PR-07-A/B) kiírt pályázat keretében, „Marionet Program” 
címmel, Vecsés Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.  
 
A projekt megvalósítója: Vecsés Város Önkormányzat Családsegítı- 
és Gyermekjóléti Szolgálata. 

 
A pályázati projekt összköltsége bruttó 3.300.000.-Ft, melyhez az Ön- 

kormányzat 330.000.-Ft önrészt, illetve 3.000 Ft regisztrációs 
díj fedezetet biztosít a pályázati céltartalék keret terhére. 

 

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

kodjon. 
 

 Határidı:  2007. I. félévi beszámoló 
 
 Felelıs: Takács Mária 

           Jegyzı 

3.) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 
benyújtására. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Határid ı: 2007. június 5.   

 
20. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása bőnmegelızési modellprojekt megvalósítására 
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, támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Véleménye szerint térségi szinten kellene megoldani. Amennyiben sikeres lesz a 
pályázat, akkor a környezı települések önkormányzatait meg kellene próbálni 
bevonni, és akkor az önrész több részre oszlana. 
Reméli, hogy most több eséllyel tudnak pályázni, mivel a tavalyi évben ez nem 
sikerült. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-
testület14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott, és meghozta határozatát: 
 

81/2007.(V.22.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bőnmegelızési Osz-
tálya által 2007-ben „bőnmegelızési (makro) modellprojektek megva-
lósítására” kiírt pályázat keretében, „Delfin Program, Kortársak a 
Társakért” címmel, Vecsés Város Önkormányzata pályázatot nyújt-
son be.  
 
A projekt megvalósítója: Vecsés Város Önkormányzat Családsegítı- 
és Gyermekjóléti Szolgálata. 
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A pályázati projekt összköltsége bruttó 16.000.000.-Ft, melyhez az 
Önkormányzat 4.000.000.-Ft önrészt biztosít a pályázati céltartalék 
keret terhére. 

 
2.) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezet elkészítésérıl és Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondos-
kodjon. 
 

 Határidı:  2007. I. félévi beszámoló 
 
 Felelıs: Takács Mária 

         Jegyzı 

3.) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 
benyújtására. 

 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Határid ı: 2007. június 11.   

 
21. napirendi pont: 
Notebook beszerzés 
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 OMSM megtárgyalta a napirendi pontot, és 8:1 arányban elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a mobil telefonon cég, aki a mobil hálózatot 
üzemelteti, ajánlatot tett notebook készülékekre. Évek óta errıl tárgyalnak, sok 
szempontból idıszerő lenne a készülékek beszerzése. A testületi anyagok kikül-
dését nagyban meg lehetne rövidíteni. Óriási mennyiségő költségek mennek el 
papírra, fénymásolásra, amit meg lehetne spórolni. 
Olyan kártyával látnák el a notebook-ot, ami internet hozzáférhetıséget tesz le-
hetıvé. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
Kérdése, hogy a hivatal fel van-e készülve az interneten való testületi anyag 
küldéséhez. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Hivatal fel van készülve erre a feladatra is. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Javasolja, hogy a mőszaki paramétereket jól nézzék meg, ha már vesznek, akkor 
jó minıségőt vegyenek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 
 

82/2007.(V.22.) határozat 
 
 
22.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Saska Istvánné képviselınek volt interpellációja, de ı nincs jelen. 
 
23. pirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Tóth Judit képviselı: 
Az Akácfa u. 10. szám alatti pónilovak ügyében már egyszer interpellált, amit el 
is fogadott, de sajnos nem történt intézkedés, a póni lovak még mindig ott van-
nak. Hogyan tud érvényt szerezni az önkormányzat a határozatainak, mivel ez az 
ügy is már ½ éve húzódik? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Mikor lesz kijavítva a temetı kerítése? 
 
24. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfogadja-
e? 
 
Oláh László képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki kérdezni óhajt, tegye meg. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Képviselı-testület és a polgármesteri hivatal munkájának hatékonysága csak 
közös munkával érhetı el. A Képviselı-testület döntéseit szakmailag a polgár-
mesteri hivatal szakapparátusa készíti elı, azok végrehajtását az elfogadott ren-
deletek, határozatok szellemében szintén a polgármesteri hivatal végzi. 
Úgy érzi, hogy a társasházak, sorházak építése témájában az építési osztály nem 
a Képviselı-testület szándékai szerint jár el. A régi lakóövezetekben egyre-
másra szaporodnak a többlakásos beépítések. Az elmúlt hónapokban több ilyen-
re hívta fel a hivatal figyelmét, az engedélyezés mégis minden esetben megtör-
tént. Hiába hoz a Képviselı-testület rendeleteket, ha az építési osztály munkáját 
nem azok szellemében végzi. 
Tisztelettel kérdezi a Jegyzı Asszonytól: 
Apaffy u. 60., Ady E. u. u.37., Zöldfa u. 37. szám alatt, valamint a Teréz u. – 
Hold u. sarkán, a Berzsenyi u. – Károly u. sarkánál folyó beruházások esetében: 

- Mikor nyújtották be az építési engedély iránti kérelmet, és azt mikor kap-
ták meg az építtetık? 

- A Hivatal szerint ezek az épületek illeszkednek-e a lakókörnyezetükbe? 
- Használatbavételi engedély kiadásakor ellenırizte-e a Hivatal a beépített-

ség mértékét, a tényleges zöldfelületi mutató meglétét, a csapadékvíz el-
vezetés szabályszerőségét, a gépkocsi parkolók kialakítását? 

- Kérte-e a Hivatal a Tervtanács véleményét, kezdeményezte-e annak ösz-
szehívását? 
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Oláh László képviselı: 
A sorházakkal kapcsolatban felmerült egy olyan kérdése, hogy mivel annak ide-
jén az önkormányzat hozott egy olyan rendeletet, hogy közmőcsatornához való 
csatlakozásnál ingatanonként, illetve vízóránként történik a közmőfejlesztési 
hozzájárulás. Figyel-e a hivatal arra, hogy minden egyes ingatlan után befizetik-
e a közmőfejlesztési hozzájárulást? 
Annak idején bekerültek a közmőfejlesztéshez, de akkor még csak 1 öreg ingat-
lan volt,utána nem csapódik le a társulásnál, hogy sorház épül rajta. 
Kérése, hogy tartsák figyelemmel, nehogy valaki ne fizesse be a hozzájárulást. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A felszólításokat a társulás fogja megtenni. Inkább azokkal van a gond, és prob-
léma, akik még ezután épülnek. Pl.: a CBA mögötti épületeknél. A társulás a 
mőszaki osztállyal próbált egyeztetni, hogy amennyiben kiadják az engedélyt, 
úgy értesítsék a társulást. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Kérése, hogy a Forgalomtechnikai Munkacsoport a következı ülésén vizsgálja 
meg, hogy az Elıd utcában milyen forgalomlassítási technikákat lehetne alkal-
mazni, mivel ott volt egy kerékpáros gyermek elcsapása. A helyi járat volt, ami 
lesodorta a gyermeket. 
 
Jegyzı Asszonytól kérdezi, hogy azok a vállalkozók, akiknek több teherautójuk 
van, és a közterületen parkolnak vele, milyen módon tud eljárni a Hivatal, hogy 
közterület használati díjat fizessenek.  
 
Áprilisi ülésen módosított képviselıi tiszteletdíj és költségtérítéses díj rendelet, 
költségtérítéses részében 5 eFt-os ebédjegy került beépítésre. A rendelet elıtt is 
5 eft lett kifizetve, és nem 4.500,-Ft. Kérdése, hogy milyen alapon lett ez a kifi-
zetés eszközölve, ha volt ilyen. 
 
26. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Múlt héten voltak Szlovákiában a budapesti kamara alelnökével, egy vállalko-
zóval, ahol együttmőködési megállapodást írtak alá a cseh és szlovák kamarával, 
akik jönnek a Ferihegy expóra. 
Az expóval kapcsolatban elmondja, hogy jó állnak az elıkészületekkel.  
Két napos lesz az idei expo, június 5, és 6-án lesz. 
Erre a rendezvényre nyertek pályázati pénzt is, az önkormányzati támogatás 
mellé. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Lezajlott az idei Lóti, Futi. Sikeres volt, sokan voltak. Egy kisebb malır volt, 
mivel áramkimaradás volt, és torokkal kellett behangosítani a foci pályát. A fel-
nıtt korosztályban sajnos évrıl-évre csökken a résztvevık létszáma. Erre a jö-
vıben figyelni kell. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Egyenlıségi integrációs fesztiválra kaptak meghívót, mely a Jókai Szabadtéri 
Színpadon lesz június 16-án 10 órai kezdettel kerül megrendezésre. Ennek szer-
vezésében nagy részt vállalt a Williems Stúdió, valamint a József Attila Mőve-
lıdési Ház. A program egész napos lesz. Mindenkit szeretettel várnak a rende-
zık. 
 
Mindkét nemzetiségi iskola megtartotta nemzetiségi délutánját, amelyen számos 
érdeklıdı volt. A rendezvény sikeres volt. 
 
A Szakorvosi Rendelı intézet ünnepélyes átadása június 1-én 14 órakor lesz, 
mindenkit szeretettel várnak. 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Takács Mária jegyzı: 
A kötelezı napirendi pontokon kívül: 
 
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Vecsés 0220/26, 0220/30, 0220/31, és 0220/22. hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
csatolása 
Elıterjesztı:Tordai József 
  Építési osztályvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a nyílt ülést bezárja. 
 
 
 

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


