
JEGYZİKÖNYV  
 
 

Készült: A Képviselı-testület 2007. március 22-i ülésérıl. 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 16 óra) 
 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete Károly, dr. 
Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh 
László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, 
Tóth Judit. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület megjelent tagjait a Képviselı-testület 
márciusi testületi ülésén. 
Köszönti a hivatal megjelent dolgozóit, Takács Mária jegyzı asszonyt, Hegedős 
J. Pált a Vagyongazdálkodási osztály vezetıjét. Tisztelettel köszönti dr. Szarvas 
Tibor urat a Szakorvosi Rendelıintézet vezetıjét, a megjelent intézményvezetı-
ket, a Mozgáskorlátozottak megjelent vezetıjét, valamint Szalontai János urat a 
Vecsési Tájékoztató szerkesztıjét. 
Köszönti még Tófalvi Mónikát a NNÖK elnökét. 
 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. A távollévık közül Dr. 
Gerencsér Balázs bejelentett távollétét. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Hanek Gábor Gazdasási Bizottság elnöke: 
A mai napon volt dr. Zsingor Ivánné, volt képviselı temetése, kérése, hogy tisz-
teletére néma felállással emlékezzenek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felvételre javasolja: 
 
Egészségügyi Szolgálat elnevezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
A Szegedi és Gerencsér Ügyvédi Iroda ügyvédje dr. Szegedi Genovéva kérelme 
ügyfele nevében  a Vecsési Különleges Sportok Társasága közhasznú egyesület 
részére a „vecsési „ jelzı szerepeltetésére.  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
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Palotai Pál kérelme a Sportakadémia Vecsés Kft. nevében a „Vecsés” név hasz-
nálatára 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Támogatási szerzıdés módosítása /ABLON Caritas Alapítvány/ 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
A Diákmentor Alapítvány 
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 levételi javaslata van, tegye meg. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Levételre javasolja a módosított 21/1995./XI.28./ rendelet alapján „jutalmazási 
rendelet az oktatás, kultúra és sport területén” a kitüntetésre javasoltak névsorá-
nak elıterjesztése címő napirendi pontot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
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 
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3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2006. évi tevékenységérıl  
Elıterjesztı: Mozgáskorlátozott Klubok vezetıi 
4.Napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola beszámolója a 2005/2006-os tanévrıl 
Elıterjesztı:Intézmény vezetıje 
5.Napirendi pont: 
A Halmi-telepi Általános Iskola beszámolója a 2005/2006-os tanévrıl 
Elıterjesztı:Intézmény vezetıje 
6.Napirendi pont: 
Állattartással kapcsolatos problémák  
Elıterjesztı:Dabasi János  
  MKB elnöke  
7.Napirendi pont: 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık beiskolá-
zási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása  
Elıterjesztı:Dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
8.Napirendi pont: 
Szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   jegyzı 
9.Napirendi pont: 
Használt elemek szelektív győjtésének megvalósítása  
Elıterjesztı: Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
10.Napirendi pont: 
Sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet-tervezet  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
11.Napirendi pont: 
Az általános iskolák felvételi (mőködési) körzetének felülvizsgálata a 
2007/2008. tanévre 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
12.Napirendi pont: 
Az általános iskolákban indítható osztályok számának meghatározása a 
2007/2008. tanévre 
Elıterjesztı: Dr.Lugosi Mária  

OMSB elnöke 
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13.Napirendi pont: 
A 3806 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonú terület rende-
zése 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
14.Napirendi pont: 
SZMSZ módosítására rendelet-tervezet 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı  
15.Napirendi pont: 
A Felsıtelepi Római Katolikus Plébánia kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
16.Napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonú Vecsés 4820. helyrajzi számú ingatlan és a Gróf 
Andrássy Gy. Általános Iskola, 4798. helyrajzi számú ingatlan összevonása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
17.Napirendi pont: 
2007. évi útfelújítási pályázat 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  Gazd.Biz.elnöke 
18.Napirendi pont: 
Önkormányzat Településrendezési- Építészeti Mőszaki Tervtanács mőködtetésé-
rıl szóló rendelet tervezet 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
19.Napirendi pont: 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.8.) rendelet módosí-
tására rendelet tervezet  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
20.Napirendi pont: 
Támogatási szerzıdés módosítása /ABLON Caritas Alapítvány/ 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
21.Napirendi pont: 
A Diákmentor Alapítvány kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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22.Napirendi pont: 
Egészségügyi Szolgálat elnevezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
23.Napirendi pont: 
A „vecsési” jelzı használatának engedélyezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
24.Napirendi pont: 
A „Vecsés” név használatának engedélyezése iránti kérelem 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
25.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
26.Napirendi pont: 
Interpelláció  
27.Napirendi pont: 
Kérdés 
28.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
29.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A statisztikai átsorolás miatt pénteken lesz egy olyan ülés, amely a régió tanács 
ülése, amely gyakorlatilag az utolsó elıkészítı lépcsıfok az ÖTM döntése elıtt. 
Itt szeretné megköszönni dr. Gerencsér Balázs, és Lırincz Ferencné képviselık-
nek a segítségét, akik ebben a törvényben is foglalt, lehetıségekben is biztosított 
lobbiban segítettek. Mindenkit megkerestek, akik a törvényhozatalban részt 
vesz. Reméli, hogy a pénteki ülés tükrözni fogja e tevékenység eredményessé-
gét. Ebben az ügyben is jártak Jegyzı asszonnyal az ÖTM-ben ezen a héten az 
elıkészítı szakállamtitkárnál az építéshatósági jogkör áthelyezése ügyével, illet-
ve helyzetével együtt. Úgy értékelték, hogy nagyon jó volt, hogy személyesen 
jártak el ezekben az ügyekben. Már dr. Gál Zoltán OGY képviselı úr és Takács 
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Mária jegyzı asszony ebben a témában rendezett jegyzıi értekezletet, de most 
személyesen is elmentek, mivel úgy gondolják, hogy addig kell ütni a vasat, 
amíg forró, mert a településnek elsırendő érdeke, hogy az építéshatósági munka 
helyben maradjon. 
Dr. Bujdosó államtitkár úr annyit elárult, hogy nagy valószínőséggel a jövı év-
ben lesz az építéshatósági ügy végleg lezárva. 
 
A XVIII. kerületben járt jegyzı asszony az oktatási referenssel, ahol fontos tár-
gyalást folytattak az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek oktatásával 
kapcsolatos szerzıdés megfogalmazásán, mely az áprilisi ülésen lesz megtár-
gyalva. Ez egy fontos, kötelezı feladat. 
 
A helyi buszjárat üzemeltetıje a Dencinger Kft. esetében a szerzıdés felülvizs-
gálata folyamatban van, ugyanis a finanszírozási feltételek megváltoztak. Hama-
rosan el kell dönteni a Képviselı-testületnek, hogy egyáltalán mőködtetni fog-
ják-e milyen formában, és milyen támogatással. 
 
Megkereste a Laktanya új tulajdonosa az Ablon Kft. Bejelentette, hogy szeret-
nék megkezdeni az elsı ütem építését, amely egy logisztikai bázis építése lenne. 
 
A nagysorompó beruházás megkezdıdött. A hivatal annyit tudott a MÁV-nál 
elérni, hogy hétfıtıl megnyitják a gyalogos forgalom elıtt az átjárót, hogy a ke-
rékpárosok, és a babakocsit tolók könnyebben tudjanak közlekedni. 
 
A Lırinci út építésének elsı szakasza elkezdıdött.  
 
Az Agip csomópont átépítése hamarosan elkezdıdik. 
 
A MÁV jelezte, hogy az Üllıi úti vasúti átjárót 2-3 napra lezárják a Ferihegyi 
gyorsvasút építése miatt. 
 
A 0181-es számú úttal kapcsolatosan a borítékbontás megtörtént március 16-án. 
A Bíráló Bizottság hétfın ül össze elıször. Ezzel kapcsolatban a testületnek 
dönteni kell, ezért csütörtökre rendkívüli testületi ülést fog összehívni. 
 
A vasút mellett mőködı MÉH átvevıhellyel kapcsolatban a szükséges intézke-
déseket megtették. 
 
A Kistérségi Munkacsoport munkájáról annyit szeretne elmondani, hogy a Kép-
viselı-testület által megbízott cég elkészítette az I. szakasz helyzetelemzését, a 
következı lépcsıben a stratégiai operatív program kerül kidolgozásra. Ezzel 
kapcsolatban ötleteket, és javaslatokat várnak, mert ez egy maghatározó doku-
mentum lesz. 
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Megkezdték a közparkok felújítását, ez eddig nem volt jellemzı. Van egy kerté-
szeti cég, akivel szerzıdést kötöttek. Rengeteg növény kiültetésére, és kezelésé-
re kerül sor. 
A Szakorvosi rendelıintézet elıtti park rendezésére április hónapban kerül sor. 
 
Nincs itt az érintett képviselı Balogh Csongor úr, de azért elmondja, hogy az 
Árpád utca elejének javításával kapcsolatban tetté észrevételével kapcsolatban, 
amelyet a Magyar Közútkezelı Felügyelet felé jelzett, hogy nem a hatályos jog-
szabályoknak megfelelıen történt ez a javítás. Helyszíni bejáráson kint voltak, a 
lakosság i ott volt,a hivatal részérıl  a vagyongazdálkodási osztályról is voltak, a 
bejelentı képviselı úr nem volt jelen. A közútkezelı leírta véleményét, hogy 
nagy probléma nem történt, megértette a lakosság igényét, megértette, hogy mi-
ért kellett sürgısen ezt javítani. Errıl értesítette az önkormányzatot, képviselı-
ket, valamint a bejelentést tevı képviselı urat is. Véleményünk az volt, hogy 
minél elıbb terveztessék, és építsék meg az utcát. 
 
Kapott egy levelet a CNÖK elnökétıl, melyet a Képviselı-testület tagjai is meg-
kaptak. 
 
„Tisztelt Polgármester úr” 
A Cigány Nemzetiségi önkormányzat 2007.03.12-én megtartott rendkívüli testü-
leti ülésen megtárgyalta a 2007. március 15-i települési koszorúzási ünnepségen 
való részvételt. Erre azért került sor, mert a „MIÉP JOBBIK” Párt 2006. október 
23-i koszorúzáson való viselkedését, hozzáállását, (fütty, árpád sávos zászló), a 
Cigány Önkormányzat diszkriminatívnak és provokatívnak ítélte meg. 
A Vecsési Cigány Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása ót részt vett min-
den olyan ünnepségen, amit a Települési Önkormányzat rendezett, de ilyen 
rendzavaró szélsıséges, antiszemita viselkedés nem volt jellemzı az ünnepsége-
ken. 
Mivel a Vecsés CNÖ esélyt sem lát arra vonatkozóan, hogy a Települési Ön-
kormányzat és a Polgármesteri Hivatal elhatárolódjon e szélsıséges csoporttól, 
ezért egyhangúan úgy döntött, hogy e jeles ünnepre való tekintettel, és nyuga-
lom megırzése érdekében, más idıpontban kíván koszorúzni. 
 
Pintér Ferenc CNÖK elnöke” 
 
Erre a levélre írásban fog választ adni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Akinek hozzászólása van, tegye meg. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Március 6-án a Forgalomtechnikai Munkacsoport ülést tartott., melyen döntött 
az útépítési keretek felhasználásáról. Döntött a Munkacsoport, hogy pályázni 
fog a Toldy Ferenc utca építésére. Az idei évben az útépítési keret felosztásánál 
a Bulcsú utcát, az Angyal utcát, az Arany János utca – Erzsébet tér – Zrínyi utca 
közötti szakaszát, az Ádám utcát, az Éva utcát, a Liliom, és Nefelejcs utcát hatá-
rozták meg. Sajnos rossz hír, hogy az Arany János utca erre a szakaszára nin-
csen engedélyes terv, ezért itt a tervet is el kell készíttetni. Döntött a Munkacso-
port tervezésrıl, mely a Klapka utca, Árpád utca, Arany János utca, valamint a 
Toldy Ferenc utca felújítási tervének a megrendelése. Gléderezésrıl is döntöt-
tek, település részenként 2-3 utcát határoztak meg. A húsvéti ünnepekig szeret-
nék a gléderezést elvégeztetni. A Petıfi tér forgalomtechnikai kérdésérıl is már 
többször esett szó, most döntöttek arról, hogy ezt meg kell rendelni. Az egész 
városra vonatkozó forgalomtechnikai tervet felül kell vizsgálni. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Közigazgatási Hivatal havonta ad tájékoztatást arról, hogy milyen tárgyú ok-
tatásokat szervez, melyet minden hónapban ki fog küldeni minden képviselınek. 
Kéri a tisztelt képviselıket, hogy akit valamelyik témakör érdekli, akkor jelezze 
a Hivatalban. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı, Balogh Csongor, és Vé-
kony Ferenc képviselık megérkeztek. 
 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 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, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatokról szóló beszámolót elfogadta. 

 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2006. évi tevékenységérıl  
Elıterjesztı: Mozgáskorlátozott Klubok vezetıi 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Eizen József urat a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regi-
onális Egyesülete Vecsési Szervezetének elnökét. 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság megtárgyalta mindkét klub beszámolóját. Mindkét klub 
vezetıjének elmondták, hogy meg kellene próbálni, hogy egy klubbá szervezıd-
jenek. A beszámolókat elfogadásra javasolja a bizottság, és a továbbiakban is jó 
munkát kívánnak mindkét klubnak. 
 
Eizen József: 
Szeretné megköszönni a Képviselı-testületnek az eddig támogatását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Mozgáskorlátozott 
Klubok 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

25/2007.(III.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mozgáskorlátozott 
Klubok 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadta. 

 
4.Napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola beszámolója a 2005/2006-os tanévrıl 
Elıterjesztı:Intézmény vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Annyit szeretne hozzátenni, hogy különösen jó dolognak tartja, hogy a pedagó-
gusok a tanórán kívül önként vállalták a nyolcadikosok felkészítését az írásbeli, 
és szóbeli felvételikre.  
Azt is nagyon jónak tartja, hogy házon belül rendeznek évek óta versenyeket 
több tantárgyból is. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Nagyon alapos, és jó beszámolót készített az igazgató asszony. Két dolgot emelt 
ki a beszámolóból, az egyik az, amit a polgármester úr is említett. Ez nagyon 
fontos dolog, és ez nem volt mindig így. Ennek az eredménye meg is kell, hogy 
látszódjon. A másik nagyon fontos dolog, a pedagógia munka, tanórán kívüli 
tevékenységek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

26/2007.(III.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Gróf Andrássy Gyu-
la Általános Iskola 2005/2006. tanévévrıl szóló beszámolót elfogadta. 

 
5.Napirendi pont: 
A Halmi-telepi Általános Iskola beszámolója a 2005/2006-os tanévrıl 
Elıterjesztı:Intézmény vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István  
Tudja, hogy az iskolában sok a hátrányos helyzető gyerek, ezt az iskola nagyon 
jól kezeli, ami igen nehéz feladat. 
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Azt szeretné megkérdezni igazgató asszonytól, hogy az igazolatlan mulasztások 
megszüntetésére tettek-e intézkedéseket, valamint kérdése, hogy az iskolaudvar 
rossz minısége miatt keletkezett-e baleset? 
Itt szeretné megköszönni azt a sok segítséget, amit a városi ünnepségeken az 
iskola igazgató asszonyától kaptak. 
 
Horváthné Nedreu Klára igazgató: 
Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban elmondja, hogy bevonják a szülıket, 
a családtagokat, és megpróbálják, hogy minél kevesebb igazolatlan hiányzás le-
gyenek. Az udvar minısége miatt konkrét baleset még nem történt, reméli, hogy 
minél elıbb ki lesz javítva az udvar. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A beszámoló elınye, hogy nagyon informatív, nagyon sok mindent meg lehet 
tudni belıle az iskoláról, melynek nagyon örül.  
Legfontosabb feladat, hogy a Halmi telepi gyerekeket a Halmi telepi iskolában 
tudják tartani. Olyan demográfiai hullám várható az Andrássy és a Halmi tele-
pen, amit az önkormányzatnak kezelni kell. Nem megengedhetı, hogy ez a nagy 
gyereklétszám ne oda menjen, ahová tartozik, ebben közös a felelısség.  
Örül neki, hogy az igazgató asszony lát kitörési pontokat, itt a számítástechniká-
val, és a sporttal kapcsolatos megállapításokra gondol. 
Még egy dolgot említene meg, hogy kevés jól csinálni, azt el kell adni, melyben 
nagyon sokat kell közösen majd dolgozni, hogy ebben elıre tudjanak lépni. Eh-
hez minden segítséget meg fognak adni.  
Azzal nem ért egyet, hogy a Halmi telepi gyerek anyag gyenge. A baj az, hogy 
rengeteg gyereket elvisznek, és akit ott hagynak, abból nehéz elıre lépni. A cél, 
hogy ne vigyék el a gyerekeket más iskolákba. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra  teszi fel a Halmi Telepi Általános Iskola 2005/2006-os tanév veze-
tıi beszámolóját, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, el-
lenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

27/2007.(III.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Halmi Telepi Általá-
nos Iskola 2005/2006-os tanév vezetıi beszámolóját elfogadta. 

 
6.Napirendi pont: 
Állattartással kapcsolatos problémák  
Elıterjesztı:Dabasi János  
  MKB elnöke  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az állattartással kapcsolatban felmerült problémákat részben meg tudják oldani, 
részben pedig nehézséget jelentenek, mivel az esetleges kényszerintézkedés el-
rendelését nehezíti, hogy nincs olyan állattartó telephely, ahová az állatokat a tu-
lajdonos költségére el lehetne szállítani. 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

28/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város önkormányzatának Képviselı-testület az állattartással 
kapcsolatos problémákról szóló tájékoztatást elfogadta. 

 
2. Indítványozza az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálatát, és a 

rendelet tervezet bizottsági egyeztetés utáni képviselı-testület elé ter-
jesztését. 

 
Határid ı:  2007. május 
Felelıs: Takács Mária 

   jegyzı 
 
7.Napirendi pont: 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık beiskolá-
zási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása  
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: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát 
 

29/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a 2007/2008. 
tanér beiskolázási tervébe 
- Horváthné Nedreu Klára intézményvezetıt felveszi, 
- Gyurákiné Sárdi Krisztina mb. intézményvezetıt pedig intéz-

ményvezetıi kinevezésének függvényében veszi fel. 
 

2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2007/2008. 
tanévben a „Pedagógus szakképzés, továbbképzés” jogcímen, norma-
tív módon járó, kötött felhasználású állami támogatásból 
- Horváthné Nedreu Klára intézményvezetı továbbképzését fedezi 
- Gyurákiné Sárdi Krisztina mb. intézményvezetı továbbképzését 

pedig intézményvezetıi kinevezése esetén a jogszabályi elıírások-
nak megfelelıen, a normatív támogatás összegének erejéig fedezi 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határid ı: azonnal. 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
8.Napirendi pont: 
Szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
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Mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosult, 
ezért készült el ez a rendelet-tervezet. A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
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 szintén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 3gyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta rendeletét 

4/2007.(III.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
4./2007. (III.22. rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet módosításáról 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális ellátásokról szóló 20/2003. 
(XI. 25.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az R. 1.§ bevezetı mondata a következık szerint módosul, valamint a § új b) ponttal egé-
szül ki és ezzel a jelenlegi b)-e) pontok megjelölése c)-f) pontokra változik: 
  „ 1.§ Vecsés Város közigazgatási területén az Önkormányzat az Szt-ben és e rendeletben 
meghatározott szociális ellátásban részesíti - azokban meghatározott feltételek szerint - szoci-
ális rászorultság  fennállása esetén:  
         b) a bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyt,”  
 
2.§ Az R.4.§ helyébe a következı rendelkezés lép: 
      „4.§ A rendszeres szociális segély összegét az Önkormányzat hat hónapi 75% mértékben 
folyósítja.” 
 
3.§ Az R. 5.§ helyébe a következı rendelkezés lép: 
      „ 5.§ Az Szt.37/B.§ (2) bekezdés b) pontja alkalmazása során az együttmőködési kötele-
zettség súlyos megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy 
a Családsegítı Szolgálat által meghatározott – mentális állapotához igazodó munkavégzésre 
felkészítı, képességfejlesztı és életmódformáló – programban nem vesz részt.” 
 
4.§ (1) Az R. 6.§ (3) bekezdésében  megjelölt (havi összjövedelem) 30%-ról 25%-ra változik.  
      (2) Az R. 6.§ (6) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép és a jelenlegi (6)-(8) be-
kezdés számozása (7)-(9) bekezdésre módosul: 
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      „(6) A helyi lakásfenntartási támogatás költségein az Szt.38.§ (10) bekezdésében - a 
távhı-szolgáltatási díj kivételével - felsorolt költségeket kell érteni.”. 
       (3) Az R. 6.§ új (8) bekezdése a következık szerint módosul: 
          „(7)  A lakásfenntartási támogatás a kérelmezıt a kérelem benyújtása hónapjának elsı 
napjától egy naptári évre illeti meg.” 
        
 5.§ (1) Az R. 8.§ helyébe a következı rendelkezés lép: 
        „ 8.§ (1) A Szociális Bizottság ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, 
akinek családjában az egy fıre esı jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb össze-
gét, illetıleg egyedül álló esetén annak 150%-át nem haladja meg. 
          (2) Az ápolási díjra való jogosultság megállapításával ápolási kötelezettség keletkezik, 
melyet a Szociális Bizottság a Polgármesteri Hivatal útján rendszeresen ellenıriz. 
         (3) Az ápolást végzı személy ápolási kötelezettségét nem teljesíti, ha 

a) a szükséges lakhatási, ápolási feltételeket nem biztosítja (az ápolt személy lakókör-
nyezetének tisztán tartásáról, a szükséges élelmiszerekrıl, gyógyszerekrıl, és az ápo-
lási eszközökrıl nem gondoskodik), 
 b) az ápolt felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása 
esetén arról nem gondoskodik,   
 c) az ápoló háromszori megkeresés alkalmával nem tartózkodik az ápolt lakásában.            
  

6.§  (1) Az R.9.§ (2) bekezdés e)-f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
        „ e) lakhatással összefüggı költségekhez, 
          f) rendszeres pénzellátás folyósítását megelızı ellátatlan idıszakra.” 
      (2)  Az R.9.§ (5) bekezdésének harmadik mondata a következık szerint módosul: 
        „A gyógyszersegély mértéke a gyógyszer árának összegét, illetıleg 15 ezer forintot nem 
haladhatja meg.” 
      (3)Az R. 9.§ (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és a jelenlegi (6) bekez-
dés számozása (8) bekezdésre változik: 
      „(6) Az egy alkalommal folyósított átmeneti segély mértéke nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-
nál és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 400%-át.” 
      (4) Az R. 9.§ a következı (7) bekezdéssel egészül ki: 
     „ (7) Különös méltánylást érdemlı esetekben (pl. rendkívüli élethelyzet, elemi kár, súlyos 
betegség, haláleset stb.) a kérelmek elbírálásánál a 9. § (3) bekezdésében meghatározottaktól 
a Szociális Bizottság eltérhet.” 
    (5) Az R. 9.§ (8) bekezdése második francia bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
        „- a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolá-
sok, nyilatkozatok adatai nem valósak, illetıleg életvitelét tekintve anyagi veszélyeztetettsége 
nem vélelmezhetı.” 
 
7.§ Az R.11.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és  a § új(4) bekezdéssel 
egészül ki: 
    „11.§ (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki az Szt. 46. § (1) foglalt feltételeknek 
megfelel és akinek a családjában az egy fıre esı jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át.” 
             (4) Nem állapítható meg temetési segély, ha a kérelmet a temetést követı 90 napon túl 
nyújtották be.” 
 
8.§ Az R. 14.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
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          „(2) A  közgyógyellátás tekintetében szociálisan rászorult az, akinek  
 - családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj min-
denkor legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetében 300%-át,  
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj minden-
kor legkisebb összegének 20%-át meghaladja.” 

 
9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
      (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az R. 3.§; a 6.§ (1) bekezdés; 

a 9.§ (2) bekezdés a) pontjának zárójeles szövegrésze, és f) pontja, a (8) bekezdés elsı 
francia bekezdése; a 13.§; a 14.§ (2), (3) bekezdése és a 15.§. 
 

            Szlahó Csaba.                     Takács Mária   
             polgármester               jegyzı 
 
9.Napirendi pont: 
Használt elemek szelektív győjtésének megvalósítása  
Elıterjesztı: Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
 
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 használt elemek szelektív megvalósításának lehetı-
ségét, és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Mezıgazdasági Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot, és elfoga-
dásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát 
 

30/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület támogatja a sze-
lektív elemgyőjtés kiépítését. 

 
2. Felkéri Takács Mária jegyzıt a hulladékgyőjtés ezen formájának ki-

dolgozására, és megvalósítására. 
 

Határid ı: azonnal, és folyamatos 
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Felelıs:  Takács Mária 
   Jegyzı 
 

10.Napirendi pont: 
Sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet-tervezet  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolja a Képvi-
selı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
Szintén megtárgyalta a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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 
 

5/2007.(III.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
5./2007. (III.22.) rendelete 

az általános iskolai tanuló sajátos helyzetének megállapításáról 
 
  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján - a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ A választott általános iskolába (a továbbiakban: intézmény) történı felvételre, illetıleg 
átvételre vonatkozó kérelem elbírálásánál sajátos helyzetőnek kell tekinteni a  tanulót, ha 
a) testvére az intézmény tanulója; 
b) egyedül nevelı szülıjének élethelyzetében fennálló, méltánylandó körülmény azt indo-

kolttá teszi;  
c) szülıje, gondviselıje az intézmény pedagógusa vagy alkalmazottja. 
 
2.§ (1) Az intézménybe történı felvétel, illetıleg átvétel a tanuló sajátos helyzetére tekintettel 
e rendelet 1.§-ában felsorolt feltételek sorrendjében - a felvehetı létszámkeret betöltéséig - 
teljesíthetı.  
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3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
 
 
      Szlahó Csaba                                                                                  Takács Mária 
       polgármester                                                                                      jegyzı 
 
11.Napirendi pont: 
Az általános iskolák felvételi (mőködési) körzetének felülvizsgálata a 
2007/2008. tanévre 
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 a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek, mivel itt ez alapján nem szükséges körzetet módosítani. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

31/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete változatlanul 
hagyja az intézmények Alapító Okiratában szereplık szerint az álta-
lános iskolák felvételi (mőködési) körzeteit a 2007/2008. tanévre. 

 
2. Felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  jegyzı 

 
12.Napirendi pont: 
Az általános iskolákban indítható osztályok számának meghatározása a 
2007/2008. tanévre 
Elıterjesztı: Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
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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. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

32/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál, illetve a Petıfi Sándor Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolánál két-két elsı osztály in-
dítását a 2007/2008. tanévben azzal a feltétellel, hogy más településrıl 
bejáró gyermek felvétele miatt újabb elsı osztályt nem indíthat. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Fa-

lusi Általános Iskolánál, illetve a Halmi Telepi Általános Iskolánál két-
két elsı osztály indítását a 2007/2008. tanévben abban az esetben is, ha 
erre más településrıl bejáró tanuló felvétele miatt van szükség, a jog-
szabályban meghatározott osztálylétszámok figyelembe vételével. 

 
3. Felhívja az intézményvezetık figyelmét a felvehetı tanulólétszám lehe-

tıség szerint egyenlı elosztására és a város érdekeit elıtérbe helyezı 
együttmőködésre. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ezen határozattal 

a 41/1995. Ök. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

5. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

   polgármester 
 
13.Napirendi pont: 
A 3806 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonú terület rende-
zése 
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Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Konkrétan a Besztercei 
utca, Damjanich utca, és a Gárdonyi utca metszetében lévı területrıl lenne szó.  
Ezt a területet véleménye szerint most viszonylag elhanyagolt állapotban van, 
mindenképpen parkot kellene itt kialakítani. Különbözı megoldások születtek 
ebben a kérdésben. Az anyagi vonzata ennek a parknak nem szerepel a 2007. évi 
költségvetésben, azért kellene hozni egy döntést a pénzügyi fedezet biztosításá-
ról. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Maximálisan egyetért a szándékkal, de szélesebb körben gondolkodjon a bizott-
ság. A településnek vannak egyéb területei pl: az Epres, a Hısök ligete, a Fı út 
és a Hısök ligete közötti terület, Erzsébet tér, Petıfi tér, Halmi József tér végsı 
kialakítása. Ezeket kell elıbb befejezni, valamint még a nagyállomás most ki-
alakított területe, az új lakópark. 
 
Dr. Fekete Károly 
Tudomása szerint régebben már Dudinszki úr már megvalósította azon a terüle-
ten, és egy hét múlva mindent elloptak. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Véleménye szerint is átfogóan kellene az egész településre kidolgozni a közterü-
letek hasznosítását, nem részeket kiragadva.  
Legyen az a Településfejlesztési Bizottság feladata, hogy településrészenként 
nézze a közterületek hasznosítását miként, milyen célra szeretnék kialakítani, Ha 
meg lesznek ezek a célok, arra készüljenek tervek. És, ha vannak tervek, akkor 
lehet, hogy lehet majd pályázni is. 
Módosító indítványa, hogy vegyék le ezt a napirendi pontot. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági bizottság elnöke: 
A határozati javaslatban csak arról dönt a testület, hogy a bizottság foglalkozzon 
ennek a területnek a kialakításával, készítsen elı egy olyan anyagot, amirıl majd 
dönteni lehet.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
A szándékkal egyetért a Képviselı-testület, de a keresztmetszetet túl szőknek 
tartják, ezért a bizottság tárgyalja úgy meg, hogy településszintő legyen. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Bizottság mérje fel, hány park, zöldterület van Vecsésen, ami szépéé tehetı, 
utána legyen egy olyan testületi határozata, ami rangsorolja, hogy melyik terüle-
tet mikor tudja megcsinálni. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy az elıterjesztést fogadja el a testület, és a napirendi javaslatok-
nál legyen egy olyan napirend, hogy a parkosításra és rendezésre váró területek 
kialakítása, amely komplexen foglalkozik az egész kérdéssel. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a bizottság a következı ülésre 
elıkészíti a vecsési közterületekkel kapcsolatos koncepcióját, felméri a vecsési 
közterületek hasznosításának lehetıségeit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát?: 
 

33/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvileg egyetért 
az önkormányzati tulajdonú, 3806/6. helyrajzi számú közpark 
nevesítéső kb. 4.230 m2 nagyságú terület, játszó- és pihenıparkká tör-
ténı kialakításához. 

 
2. A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság a következı testü-

leti ülésre készítse elı a vecsési közterületek hasznosításának lehetı-
ségeit. 

 
Határid ı: 2007. áprilisi Képviselı-testületi ülés 
Felelıs:  

 
14.Napirendi pont: 
SZMSZ módosítására rendelet-tervezet 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A 10. §-nál az (1) számozás kimarad, valamint a (2) pont teljes egésze. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A Bizottság nagyon részletesen megtárgyalta az SzMSz módosítását, és egyhan-
gú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
 
Az alakuló ülésen több módosítást is tett, amibıl csak kevés került be ebbe a 
módosításba.  
Amit hiányol az az interpellációkkal kapcsolatos anomáliák. A Közigazgatási 
Hivataltól a tegnapi napon kapott választ, ezért nem tudta még teljesen össze-
rakni a javaslatát, kérdése, hogy amennyiben ezt egy késıbbi alkalommal meg-
teszi, akkor lehet-e majd módosítani az SzMSz-t, van-e rá lehetıség? 
 
Takács Mária jegyzı: 
Amit lehetett, azt bele fogalmazták a rendeletbe, de nincs akadálya annak, hogy 
a késıbbiekben pontosítást végezzenek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Dr. Szarvas Tibor szót kért, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen sza-
vazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megadott. 
 
Dr. Szarvas Tibor  
Szeretné megjegyezni, hogy a 7. számú függelékbıl kimaradt a Vecsés Egész-
ségügyéért Közalapítvány. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Utólag beleírják a függelékbe. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Hivatal írásban minden képviselıt értesített, hogy tegyenek javaslatot, ameny-
nyiben változtatást javasol, egyedül Balogh Csongor képviselı úr tette ezt meg 
az Alakuló ülésen, melybıl sok át lett emelve a rendelet-tervezetbe.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül lefogadott, és 
megalkotta rendeletét: 
 

6/2007.(III.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
6/2007. (III.22.) rendelete 

a Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabály-
zatáról szóló 20/1999. (VII.7.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatá-
ról szóló 20/1999. (VII.7.) Ök. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján - a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ (1)  Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdésének második mondata a következık szerint módosul:                      

„A testület rendes ülését az elızı ülésen egyeztetett idıpontra a polgármester külön 
értesítésel hívja össze (21.§ (1) bek.).”   

       (2) Az SZMSZ 18.§ (5) bekezdésének elsı mondata a következık szerint módosul: 
    „(5)   A képviselı-testület ülése 9 képviselı jelenlétével határozatképes.” 
 
2.§  Az SZMSZ 21.§ (1) bekezedése a következık szerint módosul: 
     „(1) A képviselı-testület ülésére az írásos meghívót az ülés napirendjére vonatkozó elıter-
jesztésekkel együtt úgy kell megküldeni, hogy azt a címzett az ülés idıpontját megelızıen leg-
alább öt nappal korábban kézhez kapja.” 
 
3.§ Az SZMSZ 22.§ a következı (5) bekezdéssel egészül ki:   
       „(5) A képviselı-testület ülésén az önszervezıdı közösségek képviselıi (7.számú függe-
lék) a saját tevékenységi körüket érintı napirendek tárgyalásán  - a 22.§ (4) bekezdés c) pont-
jában foglaltak alapján - tanácskozási joggal vesznek részt.”    

  
4 .§  Az SZMSZ 32.§ (3) bekezdésének elsı mondata a következık szerint módosul: 
„(3) A minısített többséghez a képviselık több mint a felének – legalább 9 fınek - az igen 
szavazata szükséges ( Ötv. 15.§ (2) bek.)” 
 
5.§ Az SZMSZ 33.§ (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
  „(9) A polgármester megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a döntést.” 
  
6.§ Az SZMSSZ 35.§ egyes bekezdéseinek számozása (6) bekezdésrıl  (5) bekezdésre, (7) 
bekezdésrıl (6) bekezdésre, (5) bekezdésrıl (7) bekezdésre változik.  
 
7.§ Az SZMSZ 43.§ (8) bekezdése a következık szerint módosul: 
    „ (8) Köteles a képviselı-testület  és a bizottság (amelynek tagja) ülésérıl való távolmara-
dását – a távolmaradás okának megjelölésével, a külön rendeletben* meghatározottak szerint 
- bejelenteni.”    
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8.§ Az SZMSZ 49.§ (4) bekezdése a következık szerint módosul: 
      „(4)   A bizottság tevékenységérıl évenként számol be a képviselı-testületnek.” 
 
 
*A   képviselık és a külsı bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 20/2006. 
(X.16.) rendelet  6.§. (1) bek. 
 
9.§ Az SZMSZ kiegészül e rendelet mellékletét képezı „ Iratkezelés rendje „ címő 6. számú 
melléklettel és „Az önszervezıdı közösségek képviselıinek névjegyzéke” címő 7. számú 
függelékkel. 
 
10.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
     (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejüleg az 50/A.§ hatályát veszti. 
   
 
Szlahó Csaba                                                                                    Takács Mária 
 polgármester                                                                                          jegyzı 
 
15.Napirendi pont: 
A Felsıtelepi Római Katolikus Plébánia kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
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 naprendi pontot, és egyhangú szavazással 
500.000,-Ft támogatást javasolt a Felsıtelepi Római Katolikus Templom orgona 
felújításához. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A Bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja, mégpedig úgy, hogy a 
költségvetésben van egy sor, amelyben az egyházak támogatása szerepel 
280.000,-Ft-tal, a másik része a 220.000,-Ft pedig a költségvetés általános tarta-
lékalapja terhére. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
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34/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Felsıtelepi Római 
Katolikus Templom orgonájának felújításához 500.000,-Ft önkormányzati 
támogatást nyújt oly módon, hogy  220.000,-Ft-ot az önkormányzat 2007. 
évi költségvetés általános tartalékalapja terhére, valamint a 4. számú mel-
léklet 1.5.3.1. költségsora terhére pedig 280.000,- Ft.-ot. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy….. 

 
 
 
16.Napirendi pont: 
Az önkormányzati tulajdonú Vecsés 4820. helyrajzi számú ingatlan és a Gróf 
Andrássy Gy. Általános Iskola, 4798. helyrajzi számú ingatlan összevonása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és 6:1 arányban elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazással javasolja elfogadásra a testületnek a 
határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

35/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
önkormányzati tulajdonú 4820. és 4798. helyrajzi számon nyilvántar-
tott ingatlanok közös helyrajzi számra történı összevonásához. 
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2. felkéri a jegyzıt, hogy a telekösszevonásra és a vagyonkataszterben 
történı módosításra a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 

 
17.Napirendi pont: 
2007. évi útfelújítási pályázat 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  Gazd.Biz.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. Több beadható pályáza-
ti lehetısége is van az önkormányzatnak. Az egyik, ami a határozati javaslatban 
szerepel, ezt a Forgalomtechnikai , és a Gazdasági Bizottság is támogatta.  
Két másik pályázati lehetısége is van az önkormányzatnak az egyik parkolóra, a 
másik pedig ravatalozóra vonatkozó pályázat. Mindkettıt tárgyalta a bizottság. 
Parkolóra a Halmi telepi óvoda elıtti parkolóra van készen olyan pályázati do-
kumentáció, terv, amivel lehet pályázni, melynek a beadását is javasolta a Gaz-
dasági Bizottság. A temetı ravatalozójára sajnos nincs érvényes engedélyezési 
terve az önkormányzatnak. A temetıre van tanulmány terv, azt vizsgálják, hogy 
önmagában a tanulmányterv alkalmas-e a pályázat benyújtásához. 
Javasolja, hogy két határozatot hozzon a testület, az egyikben a Toldy Ferenc 
utca felújításáról döntsenek, a másikban pedig a Halmi telepi óvoda elıtti parko-
lóról. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Önerı biztosításáról itt nem kell dönteni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Toldy Ferenc utca felújítására vonatkozó határozati javas-
lat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellen-
szavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

36/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Közép-magyar 
országi  Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt útfelújítási pályázat 
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keretében a Toldy Ferenc utca felújítására vonatkozó pályázat be-
adásáról dönt. 

 
2. Utasítja a polgármestert, a vonatkozó pályázati anyag benyújtására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Halmi téri óvoda parkolójára vonatkozó határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

37/2007(III.22.) határozat 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Közép-magyar 
országi Regionális Fejlesztési Tanács által parkolóra kiírt pályázat 
keretében a Halmi téri Óvoda elıtti parkolóra vonatkozó pályázat 
beadásáról dönt. 

 
4. Utasítja a polgármestert, a vonatkozó pályázati anyag benyújtására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
18.Napirendi pont: 
Önkormányzat Településrendezési- Építészeti Mőszaki Tervtanács mőködtetésé-
rıl szóló rendelet tervezet 
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, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta rendeletét: 
 

7/2007.(III.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
8/2007. (III.22.) rendelete  

az önkormányzat  településrendezési-építészeti mőszaki tervtanács mőködtetésérıl 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és vé-
delmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján a követke-
zı rendeletet alkotja: 

1.§ A helyi önkormányzat egyes építésügyi feladatainak ellátásához - a településrendezési és 
az építészeti-mőszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) elıírásainak keretei között – a fıépítész vezetésével településrendezési és építészeti-
mőszaki tervtanácsot (a továbbiakban: tervtanács) mőködtet.   

2.§ (1) A tervtanács feladatkörét az R.-ben foglaltak szerint, abban meghatározott összetétel-
ben és eljárási rendben látja el. 
       (2) A tervtanács ügyrendjét a Képviselı-testület Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottsága („B” változat: a polgármester)  hagyja  jóvá. 
 
3.§ A tervtanács tagjainak és titkárának  kinevezése, valamint a bírálók felkérése a Település-
fejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság („B” változat: a polgármester) hatáskörébe tartozik. 
 
 4.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejüleg 
az önkormányzati tervtanács  létrehozásáról és mőködésérıl szóló 24/2000. (XI.1.) rendeletét 
hatályát veszti. 
 
 
 Szlahó Csaba                                                                                   Takács Mária 
  polgármester                                                                                      jegyzı 
 
19.Napirendi pont: 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2002.(VIII.8.) rendelet módosí-
tására rendelet tervezet  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Vecsési Tájékoztatóban megjelent a szemétszállítási díjjal kapcsolatos tájé-
koztató, és akkor szembesült azzal, hogy ha egy házaspár egyik fele töltötte be a 
70. életévét, akkor mentesül a szemétszállítás díja alól. A Bizottság tagjai úgy 
emlékeztek, hogy mindkét félnek be kell töltenie a 70. életévét, ahhoz, hogy 
mentesüljön a díj fizetése alól. A Bizottság ezért javasolta, hogy a rendelet az 
alábbi szerint módosuljon : 
„Mentesül a szilárd kommunális hulladék (háztartási szemét) szállítási és keze-
lési díj megfizetése alól az ingatlan használója, ha a 70. életévét betöltötte és 
egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személy(ek)el együtt közös háztar-
tásban él.” 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A Bizottság is megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
 

8/2007.(III.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
8/2007. (III.22.) rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól 
szóló 13/2002. (VIII. 8.) rendelet módosításáról 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatásról és 
a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendelet (a további-
akban: R.)módosításáról - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában 
foglaltak alapján - a következı rendeletet alkotja: 
 
 
1. § Az R. 6.§ (4) bekezdésének második mondata a következık szerint módosul:  
 
„Mentesül a szilárd kommunális hulladék (háztartási szemét) szállítási és kezelési díj megfize-
tése alól az ingatlan használója, ha a 70. életévét betöltötte és egyedül, vagy kizárólag 70. 
életévét betöltött személy(ek)el együtt közös háztartásban él.” 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetést követı 8. napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépéséve egyi-
dejőleg az R. 6.§  (6) bekezdésében a (4) bekezdésre való utalás hatályát veszti. 
 
 
  Szlahó Csaba                                                                            Takács Mária 
  polgármester                                                                                jegyzı  
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20.Napirendi pont: 
Támogatási szerzıdés módosítása /ABLON Caritas Alapítvány/ 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés arról szól, hogy a támogatási szerzıdésben megállapított 5 mil-
lió forintot túllépi a játszótér felújítása, melyet az önkormányzat fog biztosítani. 
Az elızetes tárgyalásokon azt az ígéretet tette, hogy a Gazdasági Bizottsággal 
megtárgyalják, és a Képviselı-testülettel megtárgyalják. Véleménye szerint ezt 
az összeget támogatni kellene a testületnek, annál is inkább, mivel a játszótér 
kezelését is az Ablon Caritas fogja végezni. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, és javasolja az 589.364,-Ft biztosítását a 
a Halmi téri játszótér felújítási munkálataira. 
 
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: 
 

38/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
ABLON Caritas Alapítvánnyal kötött támogató szerzıdés módosítá-
sához, melyhez a szükséges 589.364,-Ft-os költséget a 2007. évi költ-
ségvetés általános tartalékalapja terhére biztosítja. 

 
2. Utasítja a polgármestert a támogatási szerzıdés módosításának alá-

írására. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

21.Napirendi pont: 
A Diákmentor Alapítvány kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 



 31 

Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-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: 
 

39/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ah-
hoz, hogy a Diák Mentor Alapítvány székhelyeként 2220. Vecsés, Fı 
út 90-92. sz. (Falusi Általános Iskola-Dorfschule Wetschesch címe) 
kerüljön bejegyzésre. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl értesítse 

az érintetteket. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
22.Napirendi pont: 
Egészségügyi Szolgálat elnevezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Az Egészségügyi Bizottság hosszas tárgyalást folytatott errıl a napirendi pont-
ról, és végül is elfogadásra javasolja a testületnek ezt az elnevezést. Nem volt 
egyértelmő a bizottsági tagok számára, hogy miért kell feltétlenül elnevezni a 
Szakorvosi Rendelı intézetet. 
Véleménye szerint nem fontos, hogy bármilyen új elnevezést kapjon a Szakor-
vosi Rendelıintézet. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
Bizottsági ülésen felmerült, hogy ha mindenképpen el kell nevezni a Szakorvosi 
Rendelı intézetet, akkor olyan emberrıl kapjon elnevezést, aki vecsési születé-
ső. Sajnos ilyen nevet nem találtak, és a bizottság abban állapodott meg, hogy 
nem támogatja a határozati javaslatban szereplı elnevezést. 
Egyhangú szavazással a Szakorvosi Rendelıintézet nevének megmaradásával 
értett egyet a bizottság. 
Egy emléksarok kialakításával viszont egyetértett a bizottság. Javasolja, hogy 
esetleg egy közös tablót készítsenek a régi és új vecsési orvosokról, melyet szin-
tén az emléksarokban helyezzenek el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Amikor elıször kezdtek errıl beszélni, akkor jó ötletnek tőnt, hogy nevet kapjon 
a Szakorvosi Rendelıintézet, de amikor elkezdtek keresni a nevek között, akkor 
már nem tőnt olyan jónak. Dr. Szarvas Tibornak megköszöni, hogy aktívan részt 
vett ebben a munkában. Mivel nem találtak megfelelı nevet, akkor inkább ma-
radjon meg a régi neve, véleménye szerint. 
 
Dr. Szarvas Tibor: 
Több alapellátási funkció is tartozik az intézethez, azért lett 2000-ben átnevezve 
Egészségügyi Szolgálatra, így jobb lenne, ha ez a név maradna. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az Alapító okirat szerint: Vecsési Egészségügyi Szolgálat a neve, ha ez marad 
meg, akkor az Alapító okiratot sem kell megváltoztatni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Képviselı-
testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

40/2007.(III.22.) határozat 
 
??????? 
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23.Napirendi pont: 
A „vecsési” jelzı használatának engedélyezése 
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, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és a hatáskört az OMSB részére 
átutalta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

41/2007.(III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 
Vecsési Különleges Sportok Társasága közhasznú egyesület részére a 
„vecsési” jelzı használatát. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról az érintettet jogi képvi-

selıje útján értesítse. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
24.Napirendi pont: 
A „Vecsés” név használatának engedélyezése iránti kérelem 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
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, 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 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

42/2007.(III.22.) határozat 
 

Vecsés Város önkormányzatának Képviselı-testület engedélyezi a Sport-
akadémia Vecsés Kft. részére a”Vecsés” név használatát. 

 
25.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a Halmi téren felfestett fehér csík el-
tőnt, átfestése szükséges tárgyú interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Saska Istvánné: képviselıt, hogy az Apaffy utcai szennyvíz ingatla-
nokra történı beömlése, nincs meg az utcának a lejtésével kapcsolatos interpel-
lációjára kapott választ elfogadja-e ? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
26.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Oláh László képviselı: 
A Nagy sorompó átépítésével egy idıben felmerült a közlekedési csomópont 
rendezésének lehetısége is, mivel most van hely, idı és minimális költség ráfor-
dítással megoldható Vecsés egyik legveszélyesebb közlekedési csomópontjának 
rizikó csökkentése. 
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Az átépített vasúti átjáróból kijövık védelme, és elsıbbségük biztosítása érde-
kében a meglévı „Busz-forgót” kijavítva-szegélyezve egy elvi körforgalmat le-
het kialakítani, melyet, kellı módon kitáblázva a forgalomirányítást lehet szabá-
lyozni. Melléklet a régi átjáró, illetve az átszervezett forgalmú „busz-forgó”. 
A terven szereplı forgalmi rend biztosítaná, hogy a sorompót elhagyó jármővek 
akadály nélkül, forgalmi torlódásmentesen elhagyhatják az átjárót. Így komoly 
baleseti rizikót szüntetnénk meg. 
A buszforgó, és az íve alkalmas nagy jármővek áthaladására is mivel régen ki-
mondottan a menetrendszerinti buszjárat részére építették. 
Kéri a Polgármester urat, és a testületet, hogy a javaslatot fontolják meg át. A 
megoldásában segítse Vecsés lakosságát, és a városunkon áthaladók napi közle-
kedési biztonságát. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Januári testületi ülésen a polgármester úr a két ülés között történt fontosabb 
eseményeknél felsorolta a Vigyázó Ferenc utca és az Erzsébet utca felújításának 
a megkezdését. A lakók arra kíváncsiak, hogy milyen költségkeret terhére lett 
felújítva a két utca. A lakók még arra is kíváncsiak, hogy történt-e közbeszerzési 
pályáztatás a kivitelezési munkákra. Arra is kíváncsiak, hogy bár szerepel a 
költségvetésnek egy során az Erzsébet utca építése, úgy hallották, hogy nem lesz 
szilárd útburkolattal ellátva a CKT nyárig. 
 
27.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Akinek kérdése van, tegye meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdés nincsen. 
 
28.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szombaton Neoton koncert lesz a Falusi Iskolában, jövı héten, szombaton pedig 
Vecsés Szépe választás lesz, szintén a falusi Iskolában. 
Jövı hét szombaton Ferencváros – Vecsés mérkızés lesz az Üllıi úton. 
Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényekre. 
 
29.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
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Takács Mária jegyzı: 
Munkaterv szerint, valamint a képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíjá-
nak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülés bezárja. (18.30) 
 

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


