
JEGYZİKÖNYV  
 
Készült: A Képviselı-testület 2007. január 25-i ülésérıl. 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15.00 óra.) 
 
Jelen vannak: 

Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. 
Gerencsér Balázs dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné, Oláh László, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Fe-
renc, Vékony Ferenc. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, a januári Képviselı-testületi ülésen. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık kö-
zül 14 fı jelen van. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
„A vállalkozói területek feltárása Vecsés és Gyál között új összekötı út építésé-
vel” címő projekt szerzıdés-tervezetének módosítása és a kivitelezı kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Forgalomtechnikai Munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
A Vecsés Város területén található szelektív hulladékgyőjtı szigetek fejlesztése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendeket, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
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Levételre javasolja: 
Fıvárosi Vízmővel megállapodás kiegészítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ezt a napirendi pontot már egyszer levette a Képviselı-testület, kéri a Vagyon-
gazdálkodási osztályt, hogy járjon a végére ennek az ügynek. 
 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendeket, melyet a Képviselı-
testület 15 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 lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3. napirendi pont: 
Az Egészségügyi Szolgálat felújítási és bıvítési munkálatairól a bonyolító tájé-
koztatója  
Elıterjesztı:Büki László ügyvezetı igazgató  
  Bliber Kft.  
4. napirendi pont: 
„A vállalkozói területek feltárása Vecsés és Gyál között új összekötı út építésé-
vel” címő projekt szerzıdés-tervezetének módosítása és a kivitelezı kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
5. napirendi pont: 
A Falusi Nemzetiségi Óvoda beszámolója a 2005-2006. nevelési évben végzett 
tevékenységérıl   
Elıterjesztı:Schiszlerné Bakk Katalin  
  Intézményvezetı   
6. napirendi pont: 
A köztisztviselık teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló 2007. évre vonat-
kozó kiemelt célok meghatározása  
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Elıterjesztı:Takács Mária  
  Jegyzı 
7. napirendi pont: 
A VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8. napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
9. napirendi pont: 
Vecsés Város operatív stratégiai programja  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba     
  Polgármester  
10. napirendi pont: 
Építésügyi és építés felügyeleti hatósági munkával kapcsolatos illetékesség 
megváltoztatása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
11. napirendi pont: 
A volt temetı övezeti átsorolása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
12. napirendi pont: 
Beszámoló a közterület-felügyelık 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  MGKB elnöke 
13. napirendi pont: 
Beszámoló a mezıırök 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  MGKB elnöke 
14. napirendi pont: 
Tulajdonosi ellenırzés kezdeményezése a GYÁVIV Kft-nél.  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15. napirendi pont: 
Egészségügyi Szolgálat elıtti terület parkosítása 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán   
  GB elnöke 
16. napirendi pont: 
Toldy F. Óvoda melletti ingatlan megvételének szándéka 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  GB elnöke 
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17. napirendi pont: 
Forgalomtechnikai Munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
18. napirendi pont: 
A Vecsés Város területén található szelektív hulladékgyőjtı szigetek fejlesztése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
19. napirendi pont: 
Interpelláció 
20. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
21. napirendi pont: 
Kérdés 
22. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma: 16 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a Képvise-
lı-testület 16 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: 
Dr. Palkó József ügyvéd úr tájékoztatta a folyamatban lévı peres ügyekrıl. 
A PVCSV 1998. óta fennálló ügyében a Legfelsıbb bíróság ítéletet hirdetett, 
miszerint a felperes keresetét véglegesen elutasította. Ez a kérdés az Önkor-
mányzat számára megnyugtatóan rendezıdött. 
 
Ezen a héten volt Lakossági Fórum a zajvédelemmel kapcsolatosan. 
A BA Zrt. 21 pontban összeállított egy csomagot, amelyben kezdeményezi a 
zajvédelem növelése érdekében a lakosság komfort érzésének javítása érdekében 
a légügyi hatóságoknál a módosításokat. 
Vecsés számára az lenne a jó, ha a gépek az új pályát használnák. 
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Az elkészült zajtérképet elutasították, a felülvizsgálatát szeretné az önkormány-
zat, melyet kezdeményezett is. A legújabb mérések eredményét még nem látták, 
azt várják. A méréseket angol szakemberek végzik. A polgármesterekkel történt 
egyeztetés során felhívták a figyelmüket arra, hogy nemcsak zaj, hanem egyéb 
más környezeti szennyezıdések vannak.  
A zajvédelemmel kapcsolatban még hosszú út áll az önkormányzat elıtt, de az 
elsı lépéseket már megtették. 
 
A helyi buszjáratot szolgáltató bejelentette, hogy folyamatos APEH ellenırzése-
ket kapott. Az ellenırzésnek eredménye még nincs, folyamatban van, de a ké-
sıbbiek folyamán errıl tárgyalni kell, hogy mi lesz a helyi buszjárat sorsa. Szá-
molni kell azzal, hogyha megszőnik az eddigi finanszírozási konstrukció, akkor 
a buszjárat jövıjét illetıen több kérdés is felvetıdik. 
 
Az Erzsébet, és Vigyázó Ferenc utca útjavításait elkezdték. A szokatlanul enyhe 
tél ezt a munkát megengedte. 
 
Szomorú, és gyászos esemény történt. Az elmúlt pénteken került sor G. Ferency 
Hanna költı, festı temetésére, aki szóbeli végakarata szerint Vecsés Városra 
hagyta ingó, és ingatlan vagyonait, valamint a hagyatékának a gondozását.  
Az elhunyt, és az édesapja festményeibıl kiállítást szerveztek a József Attila 
Mővelıdési Házban. 
A temetésérıl az Önkormányzat gondoskodott. 
 
A Magyar Kultúra Napján közel 600 fı volt jelen a Falusi Tornacsarnokban. Ez 
a rendezvény nagyon sikeres volt. 
 
Ezen a héten, pénteken este 6 órakor az Andrássy iskolában bemutatásra kerül a 
Ludas Matyi címő színdarab, melyre minden képviselıt, és érdeklıdıt szeretet-
tel várnak. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Frühwirth Mihály úrnak a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az 
„Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum” elnevezéső kitüntetést adomá-
nyozott, mely magyarra fordítva: Aranytő a magyarországi németekért. Néhány 
mondatban ismerteti Frühwirth úr munkásságát, és azt, hogy miért is adomá-
nyozták neki ezt a magas kitüntetést. 
Frühwirth Mihály 1940-ben született Vecsésen. A ’80-as évektıl aktív szerepet 
vállalt a helyi németek érdekeinek képviseletében. Éveken át meghatározó 
egyénisége volt a Honismereti Kör munkájának. Az elsı demokratikus önkor-
mányzati választásokkor a nemzetiség szószólójaként vállalta a vecsési németek 
képviseletét. Az 1994-ben bejegyzett „Kulturverein Vecsés” alapító tagja, és 
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máig elnöke. 1994-2003 között elnöke volt a helyi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak. 
Győjtımunkája révén felbecsülhetetlen értékek váltak közkinccsé az elmúlt esz-
tendıkben: több száz régi fotó, dokumentumok, népdalfelvételek, interjúk, stb. 
Számos szakdolgozat készítıje fordult hozzá segítségért és támaszkodott kutatá-
si eredményeire. 
Különösen felkarolta az elhurcolt civilek és hadifoglyok ügyét. Fáradhatatlanul 
intézte kárpótlási ügyeiket, és hagyományt teremtett a szeptember utolsó vasár-
napján rendezett ún. „hadifogolymisékbıl” és a hozzá kapcsolódó hadifogoly-
találkozóból, mely az idén 17. alkalommal október 8-án kerül megrendezésre. 
Az elhurcolás 60. évfordulójára a Kulturverein-Vecsés megjelentett a „Mensch 
in Unmenschlichkeit” címő kötetet, melyet Frühwirth Mihály szerkesztett. 
18. esztendeje alapította a német egyházi énekeket éneklı énekkart, mely a mai 
napig hetente próbál. Ünnepnapokon és minden utolsó vasárnapján német mise 
csendül fel a vecsési Óplébánia templomban – ez is Frühwirth Mihály érdeme. 
Hagyománnyá váltotta, hogy az anyakönyvek minden karácsonykor – Szent 
Család vasárnapján – megünnepeljük a jubiláló házaspárokat. 
Kezdeményezésének köszönhetıen emléktáblák emlékeztetnek bennünket a 
templom falán a II. világháború áldozataira és a kitelepítésre. 
Nagy figyelmet szentel a temetıben található régi német feliratú sírok ápolására 
és védelmére. 
A Kultúrverein elnökeként minden esztendıben „sváb falunézı” címen kirándu-
lásra invitálja a vecsésieket. Elıre bejárja a tervezett útvonalat, felkészül, és 
szakavatottan kalauzolja útitársait olyan apró magyarországi német falvakba és 
tájakra, ahová a legritkább esetben jutnánk el egymagunk. Mindenütt arra hívja 
fel a figyelmet, hogy mi mindent tanulhatnánk ezen település lakóitól. 
Kiállítások szerkesztésével, és szervezésével hívta fel a vecsésiek figyelmét tör-
ténelmünk sorsfordulóira, kulturális értékeinkre („falutörténet, elhurcolás, kite-
lepítés, Tám László kiállítása, Baden-Württemberg 50 éve, Vecsés-Rheinstetten: 
10 jahre Partnerschaft). 
Érdeklıdik a családfakutatás iránt, sokat segített Anton Wirth  sindelfingeni ku-
tatómunkájában. Falusi esték elıadás sorozatában több ízben is lenyőgözte hall-
gatóságát. 
Hagyományt teremtett az Anna nap, egyben a nagymamák júliusi megünneplé-
sével. Nagy szerepet vállalt 1999-ben a Historia Domus Vecsésiensisi címő ki-
advány megjelentetésében. Támogatja az évente megjelenı vecsési Kalendárium 
szerkesztıjét képgyőjteményének kincseivel, illetve írásaival. 
Kezdeményezésére 2002 decemberében Vecsés Város Önkormányzata megvá-
sárolta a Jókai u. 6. szám alatti volt Berger házat, falúmúzeum létrehozása céljá-
ból. A számítógép kezelés terén szerzett jártasságát a nemzetiségi oktatásban 
rész vevı  pedagógusok szolgálatába állítja (pl: képei díszítik a Falusi Általános 
Iskola – Dorfschule Wetschesch és az új postahivatal épületét is). 
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Aktív szerepet vállal a németországi partnervárosunkhoz főzıdı kapcsolat ápo-
lásában és elmélyítésében. Frühwirth úr a partnerkapcsolat magyarországi „mo-
torja”. 
Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége díjat alapított 
„Für das Ungarndeutschtum in der Region Nord” néven, mellyel évrıl évre azo-
kat tünteti ki, akik különösen szívügyüknek érzik a magyarországi németek sor-
sát, és sokat tesznek annak javításáért. Ezen kisebbség érdekeit képviselve, ál-
dozatos munkájuk révén hozzájárulnak jogaik érvényesítéséhez, értékeik megır-
zéséhez. 2003-ben Frühwirth Mihály úr érdemelte ki ezen megtisztelı elisme-
rést, melyet 2003. november 16-án vehetett át a szövetség Érden rendezett gá-
lamősorának keretében. 
A magyarországi németekért vállalt áldozatos munkája túlnı szülıhelye kerete-
in. Jó kapcsolatokat tart fenn az észak-magyarországi régió német településeinek 
kisebbségi önkormányzataival, illetve kulturális egyesületeivel. A térség „sváb” 
rendezvényeinek szorgos látogatója, ha csak teheti, eleget tesz minden meghí-
vásnak. Minden hozzáforduló kérésnek, megkeresésnek megpróbál tanácsaival 
és segítıkészségével megfelelni. 
Még egyszer gratulál Frühwirth úrnak, további jó egészséget kíván a Képviselı-
testület nevében. 
 
Lırincz Ferencné alpolgármester: 
Január 16-án dr. Lugosi Mária képviselı asszonnyal a Bajcsy Zs. Kórház fej-
lesztését tekintették meg, ami közel 10 milliárd forintos beruházás volt. A kór-
ház igazgató tájékoztatása szerint a fejlesztés által több kapacitással rendelkez-
nek, mint amire szükségük van, ezért javasolja, hogy figyelemmel kellene kísér-
ni, és ha úgy adódik, hogy Vecsés ezt a Kórházat igénybe vehetné, akkor az na-
gyon jó dolog lenne, mivel a Kórház egy Európa szintő, olyan mőszerekkel is 
rendelkeznek, ami az országban csak náluk található meg. Jó lenne, ha igénybe 
tudná venni az Önkormányzat a betegek ápolására ezt a kórházat. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Pest Megye Önkormányzatának költségvetésérıl szeretne néhány adatot ismer-
tetni, amit a bizottságok megtárgyaltak, és el is fogadták. 
Néhány fıbb szám: 
Az OEP költségvetése támogatással együtt 33 milliárd forint. Megyei költségve-
tés 23 milliárd forint. Ebbıl a 23 milliárd forintból 4,2 milliárd forintos a hiány, 
ami 25%-os hiánynak felel meg. Ezt a megyei önkormányzat hitelbıl tudja meg-
finanszírozni.  Ez azt jelenti, hogy ha felveszik ezt a hitelt, akkor a törlesztı 
részlet 700 millió forint lesz. Ebbıl a 4,2 milliárd forintos hiányból 3,2 milliárd 
forint a mőködési hiány, amit bérre fizetnek ki. Gyakorlatilag csıd költségvetés-
rıl lehet beszélni, hiszen a megyének saját bevétele nincs. Különösen érdekes, 
mivel 2 évvel ezelıtt 0-s volt a megye költségvetése. Nem a kiadások nıttek, 
hanem a bevételek csökkentek. A megyei önkormányzatok költségvetési támo-
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gatása 2006. évhez képest 55%. Gyakorlatilag a felére csökkent. Ennek követ-
keztében pl.: a megyei intézmény hálózatnál  a dologi kiadások, a rezsi költséget 
nem számítva a beszerzéseknél 0,-Ft szerepel, tehát még krétára sincs pénz. A 
beruházások 5%-ról 2%-ra csökkentek, a 23 milliárdos költségvetésbıl 1 milli-
árd forint van beruházásokra, fejlesztésekre, ebbıl az 1 milliárd forintból 500 
millió forint az, amit vismajor keretre el kellett különíteni, a maradék 500 millió 
forintból 2005 és 2006 évekbıl áthúzódó feladatokra van betervezve, 2007 év-
ben új feladatokra mind összesen 43 millió forint jut. Nagyon rossz helyzetben 
van a megyei önkormányzat. 
Mivel a megyei önkormányzatnak saját bevétele nincs, véleménye szerint ha ezt 
a hitelt felveszik, akkor hamarosan mőködésképtelenségre fognak jutni, ha az 
állami támogatások nem emelkednek. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Véleménye szerint érdemes lett volna a megyei önkormányzatokat megszőntet-
ni. A régiók felé kellene haladni, hátha akkor gazdaságosabban tudnának mő-
ködni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 17 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között tör-

tént fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadta. 
  
2. napirendi pont: 
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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3. napirendi pont: 
Az Egészségügyi Szolgálat felújítási és bıvítési munkálatairól a bonyolító tájé-
koztatója  
Elıterjesztı:Büki László ügyvezetı igazgató  
  Bliber Kft.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Büki László, és Szabó László urakat, akik a Bliber Kft-tıl jöttek, va-
lamint dr. Szarvas Tibort a vecsési Szakorvosi Rendelıintézet igazgató fıorvo-
sát. 
 
A decemberi testületi ülésen is felmerült, hogy hogyan állnak a szakorvosi ren-
delıintézet felújítási munkálatai, ezért kérték a bonyolító céget, hogy írásos 
anyagot jutassanak el, mely írásos anyag minden képviselınek kiküldésre került. 
 
Felkéri Büki László ügyvezetı igazgató urat, hogy amennyiben kiegészítése 
van, tegye meg. 
 
Büki László ügyvezetı igazgató: 
A Szakorvosi Rendelıintézet tervezési munkái 2000. évben kezdıdtek meg. 
2003. végén bízta meg a Bliber Kft-t pályázati anyag összeállításával, a Szakor-
vosi Rendelıintézet címzett támogatással történı rekonstrukciója céljából. 
A beruházás során mintegy 1600 m2 rendelı, illetve kiszolgáló terület került 
megépítésre, illetve teljes körő rekonstrukcióra. Megépült egy kb. 200 m2 alap-
területő tetıtéri fejlesztési terület, ahol lehetıség nyílik a késıbbiekben egyna-
pos sebészet kialakítására. Az építészeti munkák összköltsége mintegy 246 mil-
lió forint + ÁFA, az orvosi gép mőszerek beszerzésének költsége mintegy 74 
millió forint + ÁFA volt. Ez az építészeti kialakítás tekintetében 137.000 forint 
+ ÁFA/m2 költséget jelent, ami a jelenlegi építıipari árszintet – illetve a megva-
lósult létesítmény mőszaki színvonalát – tekintve kedvezınek mondható. 
A beruházás sikeresen, fennakadások nélkül zajlott le. 
Ami még fontos, hogy nemcsak a rendelıt körülvevı terület, hanem a közterület 
rendezésére is sor fog kerülni, amint engedi az idıjárás. 
Véleménye szerint Vecsés Város egy korszerő XXI. Századi színvonalú szakor-
vosi járó beteg ellátó intézménnyel lett gazdagabb. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni a beszámolót. 
Kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
 
Minden képviselı nevében szeretné megköszönni dr. Szarvas Tibor igazgató 
úrnak a lelkiismeretes munkáját, sok terhet vett le az önkormányzat válláról.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 17 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 

 
1/2007.(I.25.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egészségügyi Szol-

gálat felújítási és bıvítési munkálatairól szóló bonyolítói tájékozatót elfo-
gadta. 

 
4. napirendi pont: 
„A vállalkozói területek feltárása Vecsés és Gyál között új összekötı út építésé-
vel” címő projekt szerzıdés-tervezetének módosítása és a kivitelezı kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Budai Ügyvédi Iroda képviseletében megjelent dr. Dudás 
Melinda ügyvéd asszonyt. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Tekintettel arra, hogy a napirendben az önkormányzat által kiírt pályázat elbírá-
lásáról van szó, addig, ameddig az eredmény kihirdetésére nem kerül sor, addig 
nem nyilvános pályázatnak minısül, ezért az ügyvéd asszony zárt tárgyalást ja-
vasolt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma: 16 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kezdeményezi zárt tárgyaláson tárgyalni a napirendi pontot, melyet a Képvise-
lı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A testületi ülést zárt üléssel folytatják, megkéri a kedves vendégeket, hogy a zárt 
ülés idejére hagyják el a tanácstermet. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Folytatják a képviselı-testületi ülést, az 5. napirendi ponttal. 
 
5. napirendi pont: 
A Falusi Nemzetiségi Óvoda beszámolója a 2005-2006. nevelési évben végzett 
tevékenységérıl   
Elıterjesztı:Schiszlerné Bakk Katalin  
  Intézményvezetı   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék a bi-
zottságiak véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú szavazással elfoga-
dásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti az intézmény vezetıjét Schiszlerné Bakk Katalint, és megkérdezi, 
hogy van-e kiegészítése az írásos anyaghoz. 
 
Schiszlerné Bakk Katalin intézményvezetı: 
Ezúton szeretné megköszönni a Képviselı-testületnek a szép új óvodát. Nagyon 
örülnek neki, nagyon szeretnek benne dolgozni. Itt szeretné megragadni az al-
kalmat, hogy aki még nem járt az új óvodában az tegye meg, bármikor nagyon 
szívesen látják. 
 
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. 
 

4/2007.(I.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Falusi Nemzetiségi 
Óvoda Dorfkindergarten Wetschesch 2005-2006 nevelési évben végzett te-

vékenységérıl szóló beszámolót elfogadta. 
 
6. napirendi pont: 
A köztisztviselık teljesítmény értékelésének alapjául szolgáló 2007. évre vonat-
kozó kiemelt célok meghatározása  
Elıterjesztı:Takács Mária  
  Jegyzı 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék a bi-
zottságiak véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság ülésén el-
hangzott egy javaslat, amit a Bizottság el is fogadott, kiegészíti a határozat mel-
lékletét azzal, hogy megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni, és kezelni az 
úgynevezett Shopping City területén végzett nagy beruházást, és annak végre-
hajtását. 
 
Hanek Gábor: 
A Bizottság tárgyalta, és az elhangzott kiegészítéssel javasolja elfogadását a ha-
tározati javaslatnak. 
 
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: 
 

5/2007.(I.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık tel-
jesítményértékelésének alapjául szolgáló 2007. évre vonatkozó kiemelt cé-
lokra szóló elıterjesztést, és a kiemelt célokat a mellékletben foglaltak sze-
rint elfogadja. 
 
Határid ı: azonnal, és folyamatos 
Felelıs: Takács Mária 
  jegyzı 
 
7. napirendi pont: 
A VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatói megbízása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék a bi-
zottságiak véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és dr. Gerencsér Balázs módosító indítványt 
kezdeményezett, mely szerint pályáztassa meg az Önkormányzat az igazgatói 
megbízást, a bizottság ezt elutasította, és az eredeti határozati javaslatban pedig 
3:3 arányban nem hozott döntést. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és 8 egyhangú igen szavazattal javasolja Rácz 
Gábor kinevezését. 
Rácz Gábor kinevezése óta a VETÜSZ Kft. folyamatosan gyarapodik, rendezett. 
Vannak új feladatok kihívások, ezeknek a Kft. folyamatosan próbál megfelelni. 
Ezeknek a céloknak a megfogalmazásában az önkormányzatnak is kell szerepel 
vállalni. A munka a Kft. a képviselı-testület, és a hivatal között jó, semmi nem 
indokolja a Kft. vezetıjének a változtatását. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Azért javasolta a bizottsági ülésen, hogy pályáztassák meg ezt a megbízást, mi-
vel minden intézmény vezetıi állást megpályáztat az önkormányzat. 
Ezt most is fenntartja módosító indítványként. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr. Gerencsér Balázs módosító indítványát, melyet a Képvi-
selı-testület 6 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem sza-
vazott meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Azt gondolja, hogy a fenntartó részérıl is vannak elvárások, és követelések a 
Kft. ügyvezetése irányába. Nyilván való, hogy a lakossággal rendkívül sok a 
kapcsolat, hiszen napi szinten dolgoznak a városban, a városért. Ez sok súrló-
dáshoz vezet, melynek véleménye szerint a normális kommunikáció lenne a 
megoldása. Felhívták a Kft. ügyvezetıjének a figyelmét, hogy ezt kezelni kell, 
még ha az emberek ingerült állapotban is vannak, sokszor egy jó válasz segít a 
félreértések elkerülésére.  
A beszámolóból ki kell emelni azokat az elınyöket, amiket végzett a Kft. az el-
múlt években. A negatívumokat sokszor kidomborították, de vannak erısségei 
is.  
Kérdése, hogy a korábbi vizsgálódások, feljelentések, amik érték a Kft. azzal 
kapcsolatban milyen tájékoztatást kaphat a Képviselı-testület. 
 
Rácz Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatója: 
Szívesebben beszélne a Kft. ügyes – bajos dolgairól, sajnos, hogy ilyen dolgok-
kal is kell foglakoznia. 
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A Kft.-t 1998. óta vezeti. Igen sokszor volt vizsgálat, többszörösen volt APEH 
vizsgálat, különbözı névtelen feljelentés volt, ezeket is vizsgálták. Volt névvel 
is feljelentés, amit szintén vizsgáltak, de a Kft.-nél nem találtak semmi elma-
rasztalót, semmi negatívumot.  
 
Oláh László képviselı: 
Hiányolja, hogy a beszámolóban nincs lebontva, hogy hány szakmunkás, és 
hány betanított munkás dolgozik a Kft-ben, valamint azt szeretné tudni, hogy a 
Kft. szervez-e továbbképzéseket. 
 
Rácz Gábor VETÜSZ Kft. ügyvezetı igazgatója: 
A dolgozók legnagyobb része segédmunkás. A gépkocsivezetık rendelkeznek 
megfelelı jogosítvánnyal. A dolgozók a munkájukat rendesen elvégzik, ezt 
mindenki tapasztalhatja. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja, hogy most a határozati javaslatban egy személyrıl döntsenek, és egy 
másik napirendi pont keretén belül tárgyalják meg a VETÜSZ Kft. átszervezési 
és bıvítési terveit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nél-
kül, és 6 tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

6/2007.(I.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület Rácz Gábor a 
VETÜSZ Kft. ügyvezetıi teendıinek ellátására vonatkozó megbízását 
2007. február 1-tıl 4 évig terjedı idıszakra meghosszabbítja azzal, 
hogy a VETÜSZ Kft. várható átalakítása során, 2009. évben a megbí-
zást felülvizsgálja. 

 
Határid ı: azonnal, és 2009. 
Felelıs: Szlahó Csaba  

Polgármester 
 

2. Felkéri a tulajdonosi képviselı Szlahó Csaba polgármestert, hogy a 
szükséges munkaügyi okmányok elkészíttetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
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8. napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Tisztelettel kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy a Szociális keretbıl 250.000,-
Ft átcsoportosítását engedélyezze. Mindenki elıtt ismeretes, hogy a krízis ház 
megteremtésére milyen nagy szükség lenne. Az igazgatási osztályra naponta 
jönnek a telefonok a kórházakból, hogy kiadják az egyedülálló, idıs betegeket, 
és sajnos volt már rá példa, hogy a buszmegállóban rakták ki a mentıautóból. 
A bizottság egyhangú szavazással javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Ezt a napirendi pontot már az elızı testületi ülésen is tárgyalták volna, de levé-
telre került. Véleménye szerint azóta ebben a kérdésben semmi sem történt Az, 
hogy krízis házat kell üzemeltetnie Vecsésen, azt tudják. Van-e olyan testületi 
határozat, melyben a cserkészek, és a galambászok helyén krízisházat akar az 
önkormányzat létrehozni. Tudja-e a testület, hogy ezzel milyen dominót fog el-
indítani, ha ideiglenesen odarakja a krízisházat. Miért nem kezd a testület kon-
cepciókat felállítani, hogy mit, hova szeretne felállítani.  
Véleménye szerint egy koncepció felállítása után döntsenek errıl a kérdésrıl. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A krízisház üzemeltetése az önkormányzatnak kötelezı feladat, ellentétben a 
galambász, és a cserkész egyesületekkel. Nem fogja sehol felvállalni azt, hogy 
az egyedülálló idıs embereket a buszmegállóban rakják ki, igenis szükség van a 
krízisházra.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A civil szervezetek, és az egyesületek elhelyezése az egy komplex téma, amirıl 
tárgyalnia kell a testületnek. Sajnos ezek a szervezetek „osztódással szaporod-
nak”, összevesznek, és egy egyesületbıl lesz kettı. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Mivel ott a Jókai utcában van egy szabadtéri színpad, amibıl csak ez az egy van 
Vecsésen. Ezt a színpadot egy régebbi testületi ülés döntése értelmében kiemel-
ten kell kezelni a városnak, ott egy kulturális központ legyen. Oda be lettek tele-
pítve az idısek, ha most még a krízis házat is odatelepítik, akkor ott kulturális 
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központ nem lesz sohasem. Szabadtéri színpadot másik a város biztosan az el-
következendı idıben nem tud építeni, viszont öregek otthonát, krízisházat tud 
máshol is építeni. 
A saját körzetében van annyi rászorult, hogy egy krízisházat megtöltsön, 
Vecsésen van 8 körzet. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Balogh Csongor képviselınek igaza van, nem lehet belekapni úgy egy témába, 
hogy az egészrıl nem dönt a testület. A Szociális Bizottság kezdeményezésére 
alakult egy munkacsoport, amelyik munkacsoport kidolgozott egy jó anyagot.  
Február 6-án lesz egy olyan munkabizottsági ülés, ahol a szociális munkacsoport 
által kidolgozott szakmai anyagot a Szociális Bizottsággal, akik a szakmai részét 
hozzák, és a Gazdasági Bizottsággal kimondottan a szociális intézményhálózatra 
vonatkozóan el tudják dönteni, hogy hosszútávon mi legyen. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy február 6-a után döntsenek ebben a kérdésben. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi az elıterjesztıt, hogy egyetért-e a napirendi pont levételével. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Egyetért a levétellel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pont levételét, melyet a Képviselı-testület 13 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott. 
 

7/2007.(I.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Átcsoportosítás a 
szociális kereten belül címő napirendi pont levételérıl döntött. 

 
9. napirendi pont: 
Vecsés Város operatív stratégiai programja  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba     
  Polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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A Munkacsoport ülésen beszéltek arról, hogy mindenképpen szükség van az 
operatív, és stratégiai programra az elkövetkezı évek tisztánlátása végett, más-
részt pedig szükség lesz tudni, hogy 5-10 év múlva hogyan nézzen ki a telepü-
lés. Ez egy összetett feladat. A Képviselı-testületnek, a bizottságoknak, és a la-
kosságnak a véleményét is be kell ebbe építeni, de egy alapanyagot mindenkép-
pen el kell készíteni. Ennek elsı lépése, hogy árajánlatokat kell bekérni, utána a 
bizottságok bevonásával kiválasztanák azokat az ajánlatokat, amelyek a legjob-
bak.  
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Annyit szeretne mondani, hogy ennek a koncepciónak az elkészítése is magába 
foglalná mindazokat az intézményeket, amirıl az elızı napirendi pontban be-
széltek. Ez hosszú távra szólna, amit következetesen végre kellene hajtani. Az 
nem jó, hogy minden évben máshová akarják tervezni, mondjuk a krízisházat, a 
könyvtárat, vagy a mővelıdési házat. Egyszer eldöntik, hogy melyik intézmény 
hova kerüljön, és azt be is tartják, hogy amikor pályázati forrásokhoz hozzá tud-
nak majd jutni akkor úgy valósítsák meg. 
 
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: 
 

8/2007.(I.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a stra-
tégiai és operatív program elkészítésével, melyhez a 2007. évi költség-
vetésben pénzügyi fedezetet biztosít. 

 
2. Az ajánlatok beérkezését követıen a polgármester a hatáskörrel bíró 

bizottságok bevonásával értékelje az ajánlatokat, majd azt követıen 
döntsön a feladatot elvégzı kiválasztásáról, és megbízásáról intézked-
jen. 

 
Határid ı: azonnal, és 2007. február 28. 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
10. napirendi pont: 
Építésügyi és építés felügyeleti hatósági munkával kapcsolatos illetékesség 
megváltoztatása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke:  
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Dr. Gál Zoltán Országgyőlési képviselı úrnak felvetették ezt a kérdést, és írás-
ban el is küldték. Tekintettel arra, hogy ez más települést is érint ez a kérdés, 
abban szeretne segíteni a városnak, hogy a hatósági munka itt maradjon a terüle-
ten, mert ezt nem lehet statisztikai kistérséghez csatolni. A közeljövıben egy 
szakmai megbeszélést fognak itt tartani, ahová az államtitkár úr, vagy Lampert 
Mónika miniszter asszony fog eljönni. A 7-es számú választókörzet minden 
jegyzıjével egy közös szakmai napot fognak tartani, ahol ezekrıl a  kérdésekrıl 
fognak megbeszélést tartani. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Minden település, ahonnan el akarják venni az építésügyi hatósági munkát, fel 
van háborodva, de akik ki vannak jelölve erre a munkára, ık sem látnak tisztán, 
mert sem tárgyi, sem személyi, sem anyagi feltételek nincsenek biztosítva. Azt, 
hogy hogyan lehetne ezt végrehajtani, azt még senki sem látja tisztán.  
 
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: 
 

9/2007.(I.25.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kezdeményezi a  
343/2006./XII.23/ Kormány rendelet – amely az építésügyi és építés 
felügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szól – 1. 
sz. mellékletének módosítását oly módon, hogy Vecsés és Üllı városok 
ne a Gyáli Kistérség Központjának illetékességi területéhez tartozza-
nak, mint I. fokú építési hatóság, maradjon meg a jelenlegi állam-
igazgatási körzetközponti besorolás szerint.  

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmet továbbítsa. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

11. napirendi pont: 
A volt temetı övezeti átsorolása  
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 a határozati javaslathoz van egy 
kiegészítése, hogy a területrendezéséhez kapcsolódóan megoldandó feladat a 
szennyvízátemelı szagmentesítésének megoldása, valamint a zöldövezet kiala-
kítása. 
 
 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Ez a szabályozási tervben konkrétan le lesz szabályozva. 
 
 
 
 
 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel jegyzı által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül lefogadott, és meghozta határozatát: 
 

10/2007.(I.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ah-
hoz, hogy a folyamatban lévı Halomi út menti terület szabályozási 
tervének felfogadásával együtt elkészüljön a volt temetı megmaradt 
területének övezeti besorolásának megváltoztatása ZK-P övezetbıl 
Lke övezetté. 
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2. Az övezet besorolásának módosítása a folyamatban lévı szabályozási 

terv elfogadásával egy idıben történik meg. 
 
 

3.     
 
 
 

Határid ı: településszerkezeti terv módosítása, 
  Szabályozási terv elfogadása 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
 
12. napirendi pont: 
Beszámoló a közterület-felügyelık 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  MGKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
Felvetıdött az a probléma az, hogy a közterület felügyelık igazán hatásos mun-
kája kimerül az írásos, és szóbeli felszólításokkal. Jobban be kellene vonni a 
közterület felügyelıket a város arculatának a vizsgálatába. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a közterület felügyelık munká-
járól szóló tájékoztatót, és megköszönték a közterület felügyelık áldozatos mun-
káját, amit a Káposztafeszten, és a Búcsú lebonyolításában végeztek. 
A bizottsági ülésen felmerült, hogy teljesen elfogadhatatlan, hogy összesen 1 
alkalommal volt helyszíni bírság 10.000,-Ft összegben. Elfogadhatatlannak tart-
ja azt, amire a közterület felügyelık hivatkoznak, hogy nincs nyomtatvány, azért 
nem tudnak bírságolni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nem az az elsıdleges cél, hogy büntessenek a közterület-felügyelık, de idın-
ként muszáj büntetni. 
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A település méretéhez képest kevés a közterület felügyelık száma. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

11/2007.(I.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterület-
felügyelık 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
13. napirendi pont: 
Beszámoló a mezıırök 2006. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  MGKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A mezıırök munkájával kapcsolatban elmondja, hogy a külterületeken nagy-
mértékben javult a helyzet, az egyetlen nagy probléma, hogy a külterületeken 
sok a szemét. 
 
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. 
 

12/2007.(I.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi Mezııri 

beszámolót elfogadta. 
 
14. napirendi pont: 
Tulajdonosi ellenırzés kezdeményezése a GYÁVIV Kft-nél.  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

13/2007.(I.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi el-
lenırzést rendel el a GYÁVIV Kft-nél. Az ellenırzésbe be kell vonni a 
belsı ellenır mellett a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhe-
tetlenségi Bizottság által kijelölt tagot, valamint a GYÁVIV Kft. Fel-
ügyelı Bizottságába delegált tagot is. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a tulajdonosi ellenırzés lebonyolításáról in-

tézkedjen. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 

 
15. napirendi pont: 
Egészségügyi Szolgálat elıtti terület parkosítása 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán   
  GB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolja, azzal, hogy 
a 2./ pontban nem az OMSB, hanem az Egészségügyi Bizottságot hatalmazza fel 
az elhelyezendı alkotás kiválasztásáról. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Azt gondolja, hogy az OMSB döntése is maradjon benne a határozati javaslat 2./ 
pontjában. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Elfogadja Balogh Csongor módosító indítványát. 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

14/2007.(I.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 
Vecsés, Telepi u. 66. sz. alatti Egészségügyi Szolgálat fıbejárati olda-
lán park kialakítását, egy idıben ezen a területen köztéri szobor felál-
lítását. 

 
2. Felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot, és az Oktatási, Mővelı-

dési és Sport Bizottságot, hogy az Egészségügyi Szolgálat vezetıjének 
bevonásával döntsön az elhelyezendı alkotás kiválasztásáról 

 
Felelıs: Egészségügyi Bizottság elnöke 
 
Határid ı: folyamatos 

 
16. napirendi pont: 
Toldy F. Óvoda melletti ingatlan megvételének szándéka 
Elıterjesztı:Skribek Zoltán 
  GB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bi-
zottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Képviselı-testület a Deák F. u. 20. szám alatti ingatlant vásárolta meg azért, 
hogy a Toldy Ferenc utcai óvoda telkét bıvíteni tudják. Idıközben kiderült, 
hogy az óvoda épületét újból kell építeni, mert olyan állapotban van, és ehhez a 
Deák Ferenc utcai telek egy részét fel lehet használni. Az óvodával határos tel-
ket felajánlották megvételre 21 mFt vételárért. Ha ezt az ingatlant vásárolnák 
meg akkor sokkal nagyobb lenne az utcafront, könnyebb lenne a beruházást el-
végezni. A Deák Ferenc utcai ingatlant el kellene cserélni a Toldy Ferenc utcai 
ingatlannal. A Gazdasági Bizottság javasolja az ingatlan megvételét, felhatal-
mazta a Vagyongazdálkodási Osztályt, hogy folytasson tárgyalásokat, tárgyalási 
alapként az elıször felajánlott 18 mFt-os vételár alá próbáljon menni.  
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Vékony Ferenc képviselı: 
Javasolja, hogy minden esetben legyen értékbecslés. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A legtöbb esetben meg szokták csináltatni az értékbecslést. 
 
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: 
 

15/2007.(I.25.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Toldy 
Ferenc utcai Óvoda bıvítése érdekében elvi hozzájárulását adja, hogy 
az Óvoda melletti, Vecsés, Toldy Ferenc utca 29/A. szám alatti ingat-
lan tulajdonosaival a polgármester, és a Vagyongazdálkodási Osztály 
felvegye a kapcsolatot, és a megvásárlás érdekében tárgyalásokat 
folytasson. 

 
2. A tárgyalásokat követıen, annak eredményérıl a következı testületi 

ülésen a Képviselı-testületet tájékoztassa. 
 
Határid ı: azonnal, és folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
17. napirendi pont: 
Forgalomtechnikai Munkacsoport létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Gyakorlatilag olyan Munkacsoportról van szó, amely 4 évig mőködött. Vannak 
olyan képviselı tagjai, akik még mindig képviselık, de vannak, akik már nem, 
ezért van szükség a Munkacsoport újbóli létrehozására. 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
 
 
 
Skribek Zoltán Gazdasági bizottság elnöke: 
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Azt gondolja, hogy az elmúlt 4 év gyakorlata azt igazolja, hogy szükség van erre 
a Munkacsoportra, megkönnyítette a testület munkáját. A múlt héten tartottak 
egy ülést, ahol javaslatot tettek a kiesett képviselık helyett új tagokra. 
Balogh Csongor amennyiben vállalja újból legyen a Munkacsoport elnöke, ta-
goknak pedig Hanek Gábort, Dabasi Jánost, Skribek Zoltánt, és Tábori Eerenc 
alpolgármestert javasolták, de mivel az alpolgármester úgyis minden ülésen 
részt vesz, így Alattyányi Istvánt javasolták még tagnak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi egyenként a tagokat, hogy vállalják-e a Munkacsoportban való tag-
ságot. 
Elıször Balogh Csongort kérdezi meg, akit elnöknek javasoltak, hogy vállalja-
e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Köszöni a jelölést, de egyéb más elfoglaltsága miatt nem vállalja. Maga helyett 
Jugovics Sándor képviselıt javasolja a Munkacsoportba, valamint Hanek Gábor 
képviselı helyett Oláh László képviselıt javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Javasolja, hogy a Munkacsoport legyen 6 fıs, és az elnöke Skribek Zoltán le-
gyen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi egyenként a tagokat hogy vállalja-e a Munkacsoportban való tagsá-
got: 
 
Alattyányi István: vállalja. 
Hanek Gábor: vállalja. 
Oláh László: vállalja. 
Dabasi János: vállalja. 
Skribek Zoltán: vállalja. 
Jugovics Sándor: vállalja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a képviselı-testület 
17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

16/2007(I.25.) határozat 
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1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város útépíté-

sével, az útfenntartási és karbantartási kapcsolatos feladatok koordi-
nálása érdekében Munkacsoportot hoz létre. 

 
2. A Munkacsoport elnöke: Skribek Zoltán 

A Munkacsoport tagjai: Alattyányi István 
Dabasi János 
Hanek Gábor 
Jugovics Sándor 
Oláh László 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Munkacsoport létrehozását követıen 

a feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról gon-
doskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

18. napirendi pont: 
A Vecsés Város területén található szelektív hulladékgyőjtı szigetek fejlesztése 
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 tárgyalta a napirendi pontot, és elıször is megköszöni Duka Ákos-
nak a munkáját. Abból a kérdésbıl indultak ki, hogy mennyi a szelektív hulla-
dékgyőjtıknek a mennyisége, és milyen a minısége. Nagyon rossz képet mutat, 
amikor a szelektív hulladékgyőjtıket sáros, piszkos helyekre helyezik, ami saj-
nos még fedi a valóságot, mivel nincsenek a szigetek szilárd burkolattal ellátva. 
Olyan kezdeményezés lenne a bizottság részérıl, hogy elıször is valamilyen 
burkolattal lássál el ezeket a szigeteket, valamint több szigetet alakítsanak ki, 
mert ha megnézik a térképet, látszik a hiányosság. 
A képviselı-testületet arra kéri, hogy támogassák abban, hogy a Vagyongazdál-
kodási Osztály kidolgozza azt, hogy még milyen mennyiségő szelektív hulla-
dékgyőjtı szigetre lenne szükség, és azt, hogy késıbb hogyan lehetne lekeríteni 
ezeket a szigeteket, milyen költségvonzata lesz. Ezután az elıkészített anyagot 
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képviselı-testület elé kell terjeszteni. Most a képviselı-testülettıl egy elvi meg-
erısítést kér. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és hasonlóan a Településfej-
lesztési Bizottsághoz egyhangúan támogatják a szelektív hulladékgyőjtı szige-
tek bıvítését. Felmerült, hogy milyen burkolattal lássák el ezeket a szigeteket, 
viakolor, aszfalt, vagy betonnal. A viakolor lenne a legszebb, de sajnos azt nem 
lehet tisztítani. Szükség lenne a nagyobb üzletekhez, mint a Profi, Penny és a 
CBA-hoz ilyen szigeteket kihelyezni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Sajnos minden egyes hulladéksziget potenciális hulladékforrás, melyet a 
VETÜSZ Kft-nek kell eltakarítani, jól át kell gondolni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

17/2007.(I.25.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a települé-
sen található szelektív hulladékgyőjt ı szigeteket szilárd burkolattal történı 
ellátását, melyhez területi, illetve mennyiségi javaslat kidolgozását kéri. 
 
Határid ı: azonnal, és folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kéri, hogy aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elsı interpellációjának tárgy a Vágóhíd utca 8-10 szám közötti szakaszán 
(TIGÁZ épülettel szemben) az úttest pályaszerkezetének megvizsgálása. 
A jelzett szakaszon mélyedés található, mely csapadékos idıben vízgyőjtıként 
„szolgál”  
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Amennyiben a mőszaki ellenırzés a javítás szükségszerőségét veti fel, úgy kéri 
az idei költségvetés tervezésekor, az adott rész helyreállítási munkáihoz forrást 
biztosítson az önkormányzat. 
Második interpellációjának tárgya a 400-as út forgalom mentesítése. 
A Vecsés-Üllı elkerülı út átadását követıen érezhetı volt a forgalom csökkené-
se a Fı úton. Annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények között bizto-
sítható legyen a város belsı részeinek átjárhatósága, zajszennyezettségének 
csökkentése, interpellációt nyújtott be a 3,5 tonnát meghaladó tengelyterheléső 
tehergépjármővek mozgásának korlátozása érdekében. 
Az interpellációjára kapott válasz szerint a kérés megoldható, támogatásra ér-
demes, ugyanakkor más érintett önkormányzatokkal további egyeztetéseket kel-
lett lefolytatni. 
Szeretné megerısíteni, a súlykorlátozást továbbra is szükségesnek tartja. Úgy 
gondolja az eltelt idıszak elégséges volt ahhoz, hogy az érintett településekkel 
az egyeztetés megvalósuljon. Kérése, hogy a kérelem megvalósulásának lehet-
séges idejérıl kapjon tájékoztatást. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Tisztelettel kéri, hogy a Temetı utcát gléderezzék le. Már tavaly is kérte, bor-
zasztó az, ami ott van. 
 
Oláh László képviselı: 
A Halmi telepen a Kikindai utca egy szakaszán lévı esıvíz elvezetı árok témá-
jában szeretne interpellálni. Ezen a szakaszon a Klapka utca és a Táncsics Mi-
hály utcának az árka még nincs alulról kikövezve, a többi ki van kövezve. Ami-
kor egy nagy esı esik akkor itt a víz megáll, bemossa az árok falát. Amikor a 
Klapka utca falújítása megtörtént, akkor úgy volt a terv, hogy befejezik egészen 
a Táncsics utcáig. Ehhez kér segítséget, hogy ez a szakasz is megépüljön. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Város utcában igen nagy a kamion forgalom, nagyobb részben saját erıbıl 
építették a lakók, most, hogy elkészült az új út, nem lehetne-e a kamionforgal-
mat a Város utcából kitiltatni? 
 
20. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e? 
 
Balogh Csongor épviselı: 
A választ elfogadja. 
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21. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Akinek kérdése van, tegye meg. 
 
Oláh László képviselı: 
A Halmi telepi iskolánál a köztérrıl eltőnt a szobor. Kérdése, hol áll az ügy? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A temetınél a Temetı utcai kerítést mikor csinálják meg, borzasztóan néz ki, 
fenn áll annak a veszélye, hogy a régi sírköveket el fogják lopni. 
 
22. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Dr. Szarvas Tibor igazgató fıorvos kérésére egy olyan napot szeretnének kije-
lölni, amikor a Képviselı-testület tagjai, ha óhajtanak, akkor együtt bejárhatnák 
az új Szakorvosi Rendelıintézet épületét. 
 
23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Javasolja a Helyi buszjárat felülvizsgálatát 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs az ülést bezárja (18 órakor.) 
 
 

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


