
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. december 16-án 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1.  (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Dabasi János, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János,  dr. Fekete Károly, dr. Gerencsér Balázs, Hanek Gábor, 
Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek 
Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
a Hivatal dolgozóit, valamint a megjelent érdeklıdıket.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen 
van. Dr. Lugosi Mária képviselı asszony más irányú elfoglaltsága miatt nem tud 
a testületi ülésen részt venni.  
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontot: 
Pótelıirányzat  biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 
Levételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
Széchenyi úti Szabályozási Terv  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
   Polgármester  
 
Beszámoló a Fıépítész tevékenységérıl 
Elıterjesztı:Szinai János 
  Fıépítész 
 
Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki tervtanács 
mőködtetésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen rendeletalkotás 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
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Takács Mária jegyzı: 
A helyi építészeti- mőszaki tervtanács mőködésérıl szóló rendelet tervezet azért 
került a Képviselı-testület elé, mert a Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételében két pontra hívta fel a figyelmet: 
- nem tartalmazza a Helyi Építési Szabályzatban meghatározott és a Tervtanács 
által kötelezıen tárgyalandó feladatokat 
- a tervtanács mőködtetéséhez kapcsolatosan a jogszabály úgy fogalmaz, hogy  
kötelezı a tervtanács tagjainak a díjazása és  ezért építették bele a kiküldött 
rendelet tervezethez kapcsolódóan a díjazással kapcsolatos javaslatot. 
Fentiekrıl azért tájékoztatta a Tisztelt Képviselı-testületet, mivel levételre 
került a napirendi pont.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A napirendi pontot a következı képviselı-testületi ülésen fogják megtárgyalni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre  javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott.  
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
3.Napirendi pont: 
A térfigyelı rendszert mőködtetı RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. éves 
beszámolója 
Elıterjesztı:Gáliczné Demjén Szilvia  

cégvezetı 
4.Napirendi pont: 
2009. évi átmeneti gazdálkodás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
5.Napirendi pont: 
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Pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
6.Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli átcsoportosítás (Kender-köz kiépítése) 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

Polgármester 
7.Napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. támogatása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
Közmődíjak megállapításáról szóló rendeletek módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
9.Napirendi pont: 
2009. évi munkaterv összeállítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10.Napirendi pont: 
IVIDENT Bt. kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Lanyi tó feltöltésének határidı-módosítása 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
12.Napirendi pont: 
Vecsés, Telepi út 66. sz. ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
A köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2009. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
14.Napirendi pont: 
Alapító okiratok módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
15.Napirendi pont: 
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Vecsés Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálata 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 

Szociális Bizottság elnöke 
16.Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi autóbuszjárat biztosításával történı személyszállításra 
vonatkozó megbízása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

Polgármester 
17.Napirendi pont: 
Idegenforgalmi adó rendelet 
Elıterjesztı: Takács Mária  

Jegyzı 
18.Napirendi pont: 
Az Üllıi Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
19.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
20.Napirendi pont: 
Interpelláció 
21.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
25.Napirendi pont: 
Központi Konyha vezetıi pályázatának elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
26.Napirendi pont: 
Felterjesztés címadományozásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

Polgármester 
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1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
November 26-án a repülıtér fejlesztésével kapcsolatban a  Közlekedési, 
Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban  tárgyaláson vett részt a Jegyzı 
asszonnyal a Budapest Airport Zrt, az útügyi hatóságok és az Ecseri PH 
képviselıjével.  
November 28.-án ismételten összehívásra kerültek a Ferihegyi Nemzetközi 
Repülıtér fejlesztésében érintett polgármesterek, fıépítészeik, valamint az 
illetékes szakhatóságok. A tárgyaláson  egy egységes  nyilatkozat elfogadásáról 
és a közlekedés fejlesztésrıl, valamint a repülıtér környékének szükséges 
infrastruktúra fejlesztésérıl volt szó elsısorban a közúti kapcsolatokról, 
valamint a kötöttpályás kapcsolatok kiépítésének kérelmérıl.  Ezt szeretnék 
majd az Országgyőlés elé juttatni.  
December 5-én a Képviselı-testület  munkaértekezletet tartott a Budapest 
Airport Zrt. és a Külügyminisztérium képviselıjével az álláspontok 
egyeztetésérıl a szabályozási terv módosításával és a kormányváró építésével 
kapcsolatosan.   
A mőszaki ellenır tájékoztatása szerint a 6,2 km-s útépítés mőszaki átadása 
megkezdıdött. A hiba- és hiánylista alapján a pótmunkákat végzik. Az 
elszámolás folyamatos, a végleges forgalomba helyezés jövı év elejére várható. 
Az útépítések menetérıl sajtótájékoztatót is tartottak 2008 december 11-én. 
November 25-én a Mővelıdési Házban Közmeghallgatás megtartására került 
sor, melyen a képviselı-testület tagjai közül is többen részt vettek. Az ott 
elhangzott panaszokat a Hivatal folyamatosan próbálja orvosolni.  
December 13-án a 25. és 50. évi ezüst és aranylakodalmas házastársak 
megünneplésére került sor, amelyen köszöntötték az ünnepelteket a Hivatal 
részérıl   Jegyzı asszonnyal és az anyakönyvvezetıvel  együtt. Egy megható, 
sikeres rendezvény volt.  
December elején ünnepi Megyegyőlésen vett részt, ahol a 
„Környezetvédelemért” díjat a Moccantó Egyesületnek ítélték. Almási Tamás úr 
nem tudott az ünnepségen részt venni, a díjat késıbb veszi át. Ez úton is gratulál  
a díj elnyeréséhez.  
Az elmúlt hetekben két fegyveres rablás is történt. Október 31-én az egyik 
üzletembernél volt rablótámadás. Az ijedtségen és az anyagi károkozáson kívül   
szerencsére  itt személyi sérülés nem történt A második a Jókai és József utca 
sarkán történt betöréses fegyveres rablás, ahol a családfıt súlyosan 
bántalmazták, de most már információja szerint jól van. Jó hír, hogy az egyik 
tettest a vecsési rendır járır azonnal elfogta. Az ügy felgöngyölítése 
folyamatban van.  
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Jövı héten a Károly utcai rablógyilkossággal kapcsolatban Vecsésre látogat a 
Pest-megyei Rendırkapitány abból a célból, hogy az Önkormányzat által 
felajánlott nyomravezetıi díjat jutalomként ünnepélyesen átadja a nyomozásban 
részt vett munkatársainak 
A napokban levelet kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtıl a Tündérkert 
Óvoda pályázatával kapcsolatban, melyben az alábbiakról tájékoztatták: 
„Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez beérkezett panaszuknak a 2007-2013 programozási idıszakban 
az európai regionális fejlesztési alapból, az európai szociális alapból   és a 
kohéziós alapból származó támogatás felhasználásának  alapvetı szabályairól  
és felelıs intézményeirıl szóló 2006. Kormányrendelet 19 § (5) a/ pontja alapján 
helyt adok”. Véleménye szerint ez  jó hír, a panaszt elfogadták, csak még a 
következı napokban fog eldılni, hogy ez mit jelent.  
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

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

beszámolót elfogadja. 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
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3.Napirendi pont: 
A térfigyelı rendszert mőködtetı RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. éves 
beszámolója 
Elıterjesztı:Gáliczné Demjén Szilvia  

Cégvezetı 
 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Sajnálattal állapítja meg, hogy Gáliczné Demjén Szilvia a testületi ülésen nem 
tud részt venni.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

238/2008.(XII.16) határozat   
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a település  
térfigyelı kameráit mőködtetı RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat  Bt. 

beszámolóját elfogadja. 
 
 
4.Napirendi pont: 
2009. évi átmeneti gazdálkodás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, annak elfogadását javasolja. 
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Takács Mária jegyzı: 
A rendelet-tervezethez csatolt könyvvizsgálói vélemény is elfogadásra ajánlja az 
elıterjesztést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

25/2008.(XII.16.) Rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
25/2008.(XII.16.( rendelete 

a 2009. évi átmeneti gazdálkodásra 
 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képvisel ı Testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény 
76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  az átmeneti 
gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§. Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel ı-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a 2008. évi költségvetési rendelet jó váhagyásáig, hogy 

(1) Az Önkormányzat költségvetését megillet ı bevételeket a hatályos 
jogszabályok szerint beszedje, 

(2) az Önkormányzat a részben önálló költségvetési  intézményei 
2008. évi szint ő idıarányos pénzellátását biztosítsa, 

(3) a városüzemeltetéssel, segélyezéssel, igazgatás sal kapcsolatos 
kiadások 2008.évi szint ő kiadási el ıirányzaton belül a kiadások 
arányos teljesítését jóváhagyja (amennyiben jogszab ály másként 
nem rendelkezik), 

(4) a folyamatban lév ı beruházások, felújítások számláinak, 
hitelszerz ıdésekben meghatározott hitelek és kamatok fizetését  
teljesítse, 

(5) a Képvisel ı-testületi döntéseken, megkötött szerz ıdéseken 
alapuló kötelezettségek teljesítésére, 

(6) A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott feladat okhoz kapcsolódó 
új kötelezettség vállalására a 2008. évi jóváhagyot t elıirányzat 
erejéig kerülhet sor, 
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2.§. (1) Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel ı Testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2/2007. (II.2 7.) számú 2007. 
évi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a 
sportegyesületeket valamint a közcélú közalapítvány okat, a 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítványt, a helyi bus zjáratot és a 
Vecsési Televíziót a költségvetés elfogadásáig a 20 08. évi szinten 
idıarányosan finanszírozza. 

(2) Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel ı Testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2008. december 31-ig a 
központi költségvetési forrásból kapott támogatások kal az 
elıirányzatokat megemelje. 

3.§.  (1) Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hat ályba. 

(2) E rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvet ésérıl szóló 
rendelet elfogadásának napján hatályát veszti. 

Vecsés, 2008. december 16. 

 
 Szlahó Csaba  Takács Mária  
 Polgármester jegyz ı 
 
 
 
 
5.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az elıterjesztés hibásan került kiküldésre, a 2008. évi költségvetés Általános 
Tartalékalap terhére 4.000e Ft pótelıirányzat biztosítása szükséges.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság a módosított 4.000 Ft összeggel az elıterjesztés elfogadását 
javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
mely szerint a Képviselı-testület a 2008. évi költségvetés Általános Tartalékalap 
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terhére 4.000 e Ft pótelıirányzatot biztosít, 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta határozatát: 
 

239/2008.(XII.16.) határozat 
 
1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  a 2008 évi 
költségvetés Általános Tartalékalap terhére 4.000e Ft pótelıirányzatot 
biztosít a következık szerint: 

 
  -    Tündérkert Óvoda mőködési kiadásaira :  2 000e Ft 
  -     Halmi téri Ált. Iskola kerítés, kapukés csatorna javítására: 1 500e  
     Ft 

        -    Toldi  u Óvoda elıtetı és csatornajavítás:  500e Ft 
 
2.   Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezet elkészítésérıl   és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

Felelıs: Takács Mária 
Határid ı: IV. negyedévi rendelet módosítás 
 
 
 
6.Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli átcsoportosítás (Kender-köz kiépítése) 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Négy ingatlan tulajdonos vállalta a munkadíj kifizetését,  az Önkormányzatnak 
csak az anyag árat kell biztosítani. 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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240/2008.(XII.16.) határozat 
 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 

2008. évi költségvetés „csapadékvíz elvezetési munkálatok” 
költségsorán biztosított keretösszegbıl a Kender-köz kiépítésének 
anyagár költsége, bruttó 1.162.000.-Ft átcsoportosításra kerüljön. 

 
2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 
 módosításáról  a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában 
 gondoskodjon és  terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
 Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
 Határidı:  2008. IV. negyedévi rendelet-módosítás 
 
3./ Utasítja a polgármestert a vonatkozó szerzıdés aláírására. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
 
7.Napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. támogatása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felhívja a Képviselı-testület figyelmét , hogy az elıterjesztésben  a 901116-os 
szakfeladat csapadékvizes árkok növénymentesítése sor terhére a helyes 
támogatási összeg 7.500.000 Ft. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 3:1 szavazati arányban annak elfogadását 
javasolja. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság egyetért a módosított határozati javaslatban foglaltakkal.   
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

241/2008.(XII.16.) határozat 
 

 
1) Vecsés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés általános 

tartalékalap terhére 1.500.000 Ft, a 901116-os szakfeladat csapadékvizes 
árkok növénymentesítése sor terhére 7.500.000 Ft - összesen 9.000.000 Ft - 
mőködési támogatást biztosít a VETÜSZ KFT részére  

2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendeletmódosításról szóló rendelet-
tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

Határid ı:  azonnal, IV. negyedévi rendelet módosítás 

Felelıs : Takács Mária 
 Jegyzı 
 
 
8.Napirendi pont: 
Közmődíjak megállapításáról szóló rendeletek módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Ezen a napirendi ponton belül két rendelet-tervezetet tárgyal a Képviselı-
testület. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a víz lakossági 
és közületi díjtétele 2009 évben ne módosuljon. A víz és csatornadíj idei szinten 
tartása összességében 79 millió Ft hiányt jelent, amelyet  GYÁVIV-val 
egyeztetve az évközi bérleti díjak terhére el lehet számolni.  Az elmúlt években 
a rákötések miatt mindig alacsonyabb volt a csatornadíj. Sok hiány keletkezett a 
csatorna szolgáltatásnál, ezért egyenes arányban szeretnék ezt hosszú távon 
kiegyenlíteni.  
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26/2008.(XII.17.) rendelet  
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának  
26/2008.  (XII.17.)rendelete  

a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek 
szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz 

használatáért fizetendı díjakról szóló  
24/1997.(XII.31.) Ök. rendelet módosításáról  

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmőves vízellátás és a 
közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi 
vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló, többször módosított 
24/1997.(XII.31.) Ök. rendeletet (a továbbiakban: R.) – az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 
következık szerint módosítja:  
 

1.§ (1) Az R.7. § (1) bekezdés a- c) pontja az alábbiak szerint módosul és a d) pont 

helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„7. §. (1) a) lakossági vízdíj:    350,- Ft/m3+ÁFA;  
                b) intézményi vízdíj: 370,- Ft/m3+ÁFA;  
                c) közületi vízdíj:      370,-  Ft/m3+ÁFA;”  
 
2.§ (1)  Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
       (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a közmőves vízellátás és a közmőves 
csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl 
szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 24/1997.(XII.31.) Ök.rendeletet   
módosító  29/2007. (IX.29.) rendelet  hatályát veszti. 
 
 
 Szlahó Csaba  Takács Mária    
       Polgármester jegyzı 
 
 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Csatornadíj: 
A Bizottság javasolja, hogy a Képviselı-testület  a lakossági fogyasztók részére 
185 Ft/m3+ÁFA, intézmények részére 350 Ft/m3+ÁFA, közületek részére 620 
Ft/m3+ÁFA csatorna díjat állapítson meg.    
Az elmúlt években a rákötések miatt mindig alacsonyabb volt a vízdíj. Sok 
hiány keletkezett a csatorna szolgáltatásnál, ezért egyenes arányban szeretnék 
ezt hosszú távon kiegyenlíteni.  
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Lırincz Ferencné képviselı:  
A csatornadíjat soha nem emelték, ösztönözni kell a lakosságot, hogy a kiépített 
csatornára rákössenek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Hanek Gábor képviselı úr által javasolt csatorna díjakat, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
megalkotta rendeletét: 
 

27/2008.(XII.17.) rendelet  
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának  
27/2008.(XII.17.) rendelete  

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

 
Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásokról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló, többször 
módosított 13/2002.(VIII.8.) Ök. rendeletet (a továbbiakban:R) - a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ f) pontjában, valamint az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján - a következı szerint módosítja:  

 
1.§ (1) Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontja a következık szerint módosul:  
     „(2)  b) csatornadíj az elhasznált vízmennyiség után:  
- lakossági fogyasztók részére: 185,- Ft/m3+ÁFA  
- intézmények részére:               350,- Ft/m3+ÁFA  
- közületek részére:                   620,- Ft/m3+ÁFA”  
  
2. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.  
       (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a hulladékkezelési 
szolgáltatásról szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök rendeletet módosításáról szóló 
28/2007. (XI.29.) 1. §-a hatályát veszti.  
  
 
 Szlahó Csaba  Takács Mária    
    Polgármester jegyzı 
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9.Napirendi pont: 
2009. évi munkaterv összeállítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Javasolja, hogy a szeptember 22-i képviselı-testületi ülést szeptember 15-én 
tartsák meg, mivel a Pénzügyi Alosztálynak határidıs beszámolói kötelezettsége 
van.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot azzal, hogy a szeptember 22-i képviselı-testületi ülés szeptember 15-
én kerüljön megtartásra, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

242/2008.(XII.16.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a 2009. évi munkatervet elfogadja. 

 
 
Állandó napirendek: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Fellebbezések elbírálása 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
   Szociális Bizottság elnöke 
Kérdés 
Interpelláció 
Közérdekő bejelentés 
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Január 20. 
Beszámoló az OMSB 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Támogató Szolgálat Vezetıje 
Intézményvezetıi állásokra pályázati kiírás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Titkárságvezetı 
      Oktatási referens 
 
Február 24. 
 
A 2009. évi költségvetés 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Alosztályvezetı  
     Üzemeltetési Alosztályvezetı 
     Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
Beszámoló a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 2008. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı:  Alattyányi István 
   TFKB elnöke 
Beszámoló a Mozgáskorlátozott Klubok 2008. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Mozgáskorlátozott Klubok Vezetıi 
 
Március 24. 
 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról  
Elıterjesztı: Bölcsıde Vezetıje 
Szociális Bizottság beszámolója a 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı:  Saska Istvánné 
   Szociális Bizottság elnöke 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık 
beiskolázási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
Elıkészítésben részt vesz: Igazgatási osztály 
     Oktatási referens 
Kötvénykibocsátásról tájékoztató 
Elıterjesztı:  Takács Mária 
   Jegyzı 
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Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Alosztályvezetı  
 
 
Április 21. 
A 2008. évi költségvetési zárszámadás 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Alosztályvezetı 
     Üzemeltetési Alosztályvezetı 
     Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
Városi kitüntetések odaítélése a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Takács Mária 
     Jegyzı 
Kitüntetések odaítélése az egészségügyi és szociális munka területén a 2/1998. 
(II.4.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
   Szoc. Biz. elnöke 
   Dr. Fekete Károly 
   Egészségügyi Biz. Elnöke 
A módosított 21/1995. (XI. 28.) Ök. „Jutalmazási rendszer az oktatás, kultúra és 
sport területén” a kitüntetésre javasoltak névsorának elıterjesztése 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
Elıkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 
     Oktatási referens 
Május 19. 
 
Kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998. (II.4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
Tájékoztató a Rendırség 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Rendırkapitányság Vezetıje 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
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Elıkészítésben részt vesz: Igazgatási Osztály 
     Oktatási referens 
Kötvénykibocsátásról tájékoztató 
Elıterjesztı:  Takács Mária 
   Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Alosztályvezetı  
 
  
Június 23. 
 
VETÜSZ Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Alapítványok 2008. évi beszámolója  
Elıterjesztı: Alapítványok Elnökei 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dr. Fekete Károly 
   Eü. Bizottság Elnöke 
Intézményvezetıi pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Titkárságvezetı 
      Oktatási referens 
 
Július 21. 
 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Kis Tóth János 
   Mővelıdési Ház Vezetıje 
Beszámoló Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 
   Gazd. Biz. Elnöke 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor 
   PEÜÖB elnöke 
 
Augusztus 
 
SZÜNET 
 
 
Szeptember 15. 
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A 2009. évi költségvetés I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Alosztályvezetı 
     Üzemeltetési Alosztályvezetı 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı:  Dabasi János 
   MKB elnöke 
 
Október 20. 
 
Beszámoló a Központi Konyha munkájáról 
Elıterjesztı: Központi Konyha Vezetıje 
Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról 
Elıterjesztı: Pereginé Vodila Terézia 
   Intézmény Vezetıje 
Beszámoló a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı: Tárnokiné Törı Krisztina 
   Intézményvezetı 
Beszámoló a peres ügyekrıl 
Elıterjesztı: dr.Palkó József 
   ügyvéd 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
November 17. 
 
A 2010. évi költségvetési koncepció 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Alosztályvezetı 
      Üzemeltetési Alosztályvezetı 
      Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
Beszámoló a 2009. III. negyedévi gazdálkodásról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
Elıkészítésben részt vesz: Pénzügyi Alosztályvezetı 
      Üzemeltetési Alosztályvezetı 
Kötvénykibocsátásról tájékoztató 
Elıterjesztı:  Takács Mária 
   Jegyzı 
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Elıkészítésben részt vesz:  Pénzügyi Alosztályvezetı  
 
December 15. 
 
Közmődíjak megállapításáról rendelet módosítás 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz: Vagyongazdálkodási Osztályvezetı 
Adórendeletek módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
Elıkészítésben részt vesz: Adó Osztály 
A 2010. évi átmeneti gazdálkodás 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   Polgármester 
Beszámoló a Fıépítész tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szinai János 
   Fıépítész 
2010. évi munkaterv összeállítása 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
10.Napirendi pont: 
IVIDENT Bt. kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma16 fı. /Balogh Csongor 
képviselı úr megérkezett/ 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását támogatja.  
 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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243/2008.(XII.16.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

engedélyezi, hogy az IVIDENT Bt. székhelyét az önkormányzati tulajdonú 
Szakorvosi Rendelıintézet címére 2220. Vecsés, Telepi út 68. szám alá 

helyezze át. 
 
 
11.Napirendi pont: 
Lanyi tó feltöltésének határidı-módosítása 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Strongvector Kft. 2009. június 30-ig a terület 50 %-át /a terület Pest felıli 
oldala/, valamint a Lanyi utca aszfaltozását szintén végezze el. A Szabadidı 
Parkot is teljes mértékben fel kell tölteni. Ha nem végzik el ezt a feladatot 
november 30-ig, 10 millió Ft-os kötbért kell fizetniük. A Strongvector Kft 
készítsen ütemtervet a feltöltésrıl és számoljon be a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságnak. Amennyiben az ütemtervet nem tartja be,  a 
szerzıdés felmondását kezdeményezik.   
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Egy összegben van a kötbér megállapítva, nem napi kötbérre? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Strogvector Kft. olyan ajánlatot tegyen le, amit komolyan gondol, a szerzıdés 
módosításhoz csak komoly feltételekkel járul hozzá az Önkormányzat. Jelenleg 
a Malév fejlesztésével kapcsolatban van aláírt szerzıdése. Ha más céggel kell 
szerzıdést kötni, úgy 2-3 évet csúszik az egész. Szeretné már ezt az ügyet 
végleg lezárni. Ez a 10 millió Ft az egyetlen, ami szankcióként jelenik meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mit von maga után, ha június 30-ig nem teljesítik a szerzıdésben vállaltakat? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Október 31-ig kell elkészülnie és 10 millió Ft a kötbér, ha a szerzıdésben 
foglaltaknak nem tesz eleget. 
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Június végéig a felét fel kell tölteni, ha nem, felmondják a szerzıdést és 
kártérítési igénnyel lépnek fel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

244/2008.(XII.16.) határozat 
 
1./ 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lanyi tó feltöltésére 
vonatkozó, már módosított szerzıdésben meghatározott (2008. augusztus 
31.) határidı módosításhoz az alábbi szerzıdési feltételekkel történı 
beiktatással járul hozzá: 

- a teljes terület (hrsz: 367/14.) 2009. október 31-i véghatáridıvel 
kerüljön teljes mértékben feltöltésre. 

- az év elsı felében 2009. június 30-ig a terület Pest felıli oldalát az 
összterület 50 %-át köteles feltölteni. 

- A 2006. II. 14-i Feltöltési Terv szerinti többlet mennyiség 
ellenértékeként a Lanyi utca aszfaltozását a Strongvector 1998. Kft. 
2009. augusztus 31-ig végezze el.  

- Amennyiben bármilyen oknál fogva a Strongvector 1998. Kft. nem 
teljesíti a szerzıdésben foglaltakat, úgy Vecsés Város Önkormányzata 
a szerzıdést felmondja és  a kötelezett 10.000.000 Ft nem teljesítési 
kötbért köteles fizetni az Önkormányzat részére. 

- A vállalkozó a feltöltésrıl köteles ütemtervet készíteni, melyrıl havi 
rendszerességgel a Mezıgazdasági Bizottság elıtt be kell számolnia. 

2./ 
Utasítja a Polgármestert a szerzıdés-módosítás aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
12.Napirendi pont: 
Vecsés, Telepi út 66. sz. ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság már többször tárgyalta az elıterjesztést. Egyetértettek abban, hogy 
szükség van ezekre a környezı ingatlanokra ahhoz, hogy a Posta és a 
Rendelıintézet környékén a parkolási gondokat enyhíteni tudják. 
Az ingatlannak két tulajdonosa van, két lakás van kialakítva, az épület és a telek 
is osztatlan közös tulajdon. Az ingatlan területe 360 m². 
A Bizottság az eladási ajánlatokat megtárgyalta, a vételt támogatja. 
Az egyik tulajdonos 18 millió Ft-os, a másik tulajdonos 17 millió Ft-os 
árajánlatot adott azzal a feltétel, hogy csak akkor fognak elköltözni, ha legalább 
annyit kapnak érte, amennyiért vásárolni tudnak egy másik ingatlant. 
Az is felmerült, hogy a környezetre változtatási tilalmat rendelnek el.  
A Bizottság azt a javaslatot tette, hogy vásárolják meg a két ingatlant a 
Gazdasági Bizottság által elfogadott vételárral és konstrukcióban. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Többször felvetette ezt a kérdést. Igaz, hogy soknak tőnik az összeg, de 
figyelembe kell venni, hogy két család lakik ott és nem valószínő, hogy ennek 
az összegnek a felébıl tudnak lakást venni. Javasolja a határozati javaslat 
elfogadását, támogassa a Képviselı-testület.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

245/2008.(XII.16.) határozat 
 
 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul 

intézmény bıvítés érdekében a Vecsés, Telepi u. 66. szám, 1528/A/1. 
és a 1528/A/2. helyrajzi szám alatti, 360 nm nagyságú társasház 
megnevezéső ingatlan megvásárlásához, a Gazdasági Bizottság által 
meghatározott vételáron és feltételekkel. 
A vételhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2008. évi költségvetés 
„ fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból” terhére biztosítja 
pótelıirányzatként. 
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 Az adásvétel lebonyolítását követıen a tárgyi ingatlan a Szakorvosi 
 Rendelıintézet területével összevonásra kerül. 
 
2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 
 módosításáról  a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában 
 gondoskodjon és  terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
 Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
 Határidı:  2008. IV. negyedévi rendelet-módosítás 
 
3./ Felkéri a Jegyzıt, hogy a 1528/A/1. és a 1528/A2. helyrajzi számon 

 nyilvántartott, 360 m² nagyságú ingatlan - önkormányzati tulajdonba 
 kerülését követıen - és a szomszédos 1529. helyrajzi  számon 
 nyilvántartott önkormányzati tulajdonú Szakorvosi Rendelı 
 ingatlanához történı terület összevonásához és az ehhez 
 kapcsolódó vagyonkataszter módosításához a szükséges 
 intézkedéseket tegye meg. 

 
 Felelıs:     Takács Mária  
                 jegyzı 
 Határidı:  folyamatos 
 
 
4./ Utasítja a polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási  
 Osztály közremőködésével az adásvételt bonyolítsa le. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
 
13.Napirendi pont: 
A köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2009. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

246/2008.(XII.16.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2009. évre vonatkozó kiemelt 
célokról szóló elıterjesztést és a kiemelt célokat a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja.  
 

Határid ı : azonnal 

Felelıs:     Takács Mária 

        Jegyzı 
 

         MELLÉKLET  
 
A Hivatal valamennyi dolgozójának kiemelt feladata: 
 

• Továbbra is kiemelten fontos, hogy az ügyintézésben tovább erısödjön a szolgáltatói 
jelleg és fokozottan érvényesüljenek az ügyfélbarát  igazgatás eszközei és módszerei. 

 
• Elengedhetetlen A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi  CXL. törvényben (KET) foglaltak maradéktalan betartása, gyakorlati 
alkalmazása. 

 
• A 2005. évben elnyert ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer 

megırzése és továbbfejlesztése.  
 

• A 2009. évi EU-parlamenti képviselıválasztás zökkenımentes lebonyolítása. 
 

• A 2009. évi CAF-felmérés lebonyolítása. 
 

• Fontos feladat a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő kihasználása. 
 

• Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a településen a jogsértések megelızése, 
megszüntetése érdekében a köztisztviselık kísérjék figyelemmel a település életét, 
hivatalból kezdeményezzenek eljárást a tapasztalt  hiányosságok megszüntetésére. 

 
Vagyongazdálkodás: 
 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a település közterületein folytatott 
fejlesztési ill. beruházási munkálatok végzése csak  a munkaterület hivatalos átadása 
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után kezdıdhet meg, a befejezést követıen a munka átvétele megkülönböztetett 
pontossággal történjen. 

• A vagyongazdálkodás keretén belül meg kell oldani, hogy a vagyonnal kapcsolatos 
feladatok végzése jogszerő és szervezett keretek között történjen. 

• Az Eu-pályázatok elbírálását követıen azok megvalósításában történı teljes körő 
közremőködés. 

• A GYÁVIV Ügyfélszolgálati Iroda kivitelezésének felügyelete. 
 
Pénzügy: 
 
A költségvetés végrehajtása érdekében –biztosítva a mőködést és a fejlesztés, beruházás 
fedezetét- takarékos gazdálkodás megteremtése. 

 
 
14.Napirendi pont: 
Alapító okiratok módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Ezen a napirendi ponton belül 7 határozati javaslatot tárgyal a Képviselı-testület 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság egyetért a határozati javaslatokban foglaltakkal. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, 
melyeket a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatait: 
 

247/2008.(XII.16.) határozat 
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı- 
és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát a következıkkel 
módosítja: 

 
Az 1. h) pontja a következıkkel egészül ki: 
 

    Szakágazat száma: 889900 m. n. s., egyéb szociális ellátás 
        bentlakás nélkül   
    Szakfeladat száma: 85324-4 
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2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Takács Mária  
                Jegyzı 
 
 
 

 
248/2008.(XII.16.) határozat  

 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási 
Központ Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
Az 1. j) pontja a következık szerint módosul: 

 
   j) Az intézmény tevékenységei:  

a/ Ellátandó alaptevékenységek:  
    Szakágazat száma: 881000 Idısek, fogyatékosok szociális  
                                    ellátása bentlakás nélkül 

                        Szakfeladatai: szociális étkeztetés          853-25-5 
         házi segítségnyújtás         853-23-3 
                            nappali szociális ellátás   853-26-6 
 
b/ Alaptevékenységhez kapcsolódó 
    kiegészítı és kisegítı tevékenység: 
    nonprofit lakossági szolgáltatás: -    fénymásolás 

- nyomtatás 
- CD írás 

Szakágazat száma: 75195-4 
Szakágazat megnevezése: Szociális, gyermekvédelmi, 

            gyermekjóléti intézményekben  
            végzett kiegészítı tevékenységek  

Ellátandó vállalkozási tevékenység: nincs 
 

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
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               Jegyzı 
 

 
249/2008.(XII.16.) határozat 

 
 

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

 
Az 1. e) pontja a következıre módosul: 
 

      Az intézmény mőködtetı és felügyeleti szerve: 
      Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
                   2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
 

Az 1. j) pontja a következıkkel egészül ki: 
 

    Szakfeladat száma: 85321-1 Bölcsıdei ellátás 
 

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
               Jegyzı 
 
 

250/2008.(XII.16.) határozat   
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási 
Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratát a következıkkel 
módosítja: 

 
Az 1. d) pontja a következıre módosul: 
 

      Az intézmény mőködtetı és felügyeleti szerve: 
      Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
                   2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
 

Az 1. i) pontja a következıkkel módosul: 
 



 29 

    Szakágazat száma: 841-115 Igazgatási Intézmények ellátó,  
        kisegítı szolgálatai  
    Szakfeladat száma: 841-115 Igazgatási Intézmények ellátó,  
        kisegítı szolgálatai  
 

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
               Jegyzı 
 
 

251/2008.(XII.16.) határozat  
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila 
Mővelıdési Ház Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
Az 1. g) pontja a következıkkel módosul: 
 

    Szakágazat száma: 932900 m. n. s., egyéb szórakozás,  
                                   szabadidıs tevékenység  
    Szakfeladat száma: 921815 mővelıdési központok, házak  
                                    tevékenysége  
 

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
               Jegyzı 
 
 
 

252/2008.(XII.16.) határozat  
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 
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Az 1. g) pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész 
kerül:  
 

Az intézmény döntése alapján egyes feladatokat közremőködıi 
(alvállalkozói) szerzıdéssel látnak el.  
 
 

Az 1. h) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
 

 
 

h) Az intézmény típusa:  Egészségügyi Szolgálat 
 

• Az intézmény telephelyén mőködı rendelések: Szakfeladat 
száma: 

� Járóbetegek szakorvosi ellátása 85127-5 
• Allergiológia-tüdıgyógyászat 
• Anaeszteziológia 
• Angiológia 
• Audiológia 
• Belgyógyászat 
• Bırgyógyászat 
• Diabetológia 
• Egynapos sebészet 

o Fül-orr-gégészet 
o Nıgyógyászat 
o Ortopédia 
o Sebészet 
o Szemészet 
o Urológia 

• Érsebészet 
• Fizikoterápia 
• Fül-orr-gégészet 
• Gyermeksebészet 
• Gyógymasszázs 
• Gyógytorna 
• Kardiológia 
• Laboratórium 
• Neurológia 
• Neurózis 
• Nıgyógyászat 
• Ortopédia 
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• Reumatológia 
• Röntgen diagnosztika 
• Sebészet 
• Sportorvosi rendelés 
• Szemészet 
• Traumatológia 
• Ultrahang 
• Urológia 

� Háziorvosi szolgálat 85121-9 
• Központi ügyelet 
• Iskola-egészségügyi ellátás 

� Fogorvosi ellátás 85128-6 
• Fogröntgen 
• Fogászati panoráma röntgen 

 
 

Az 1.i) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
 
 

i) Az intézmény tevékenységei: 
• Ellátandó alaptevékenységek: Szakorvosi járóbeteg ellátás 

o Szakágazat száma: 862. 200 
 
• Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı tevékenység: 

a privatizált alap- és szakellátás  
részére helyiség és technikai feltételek biztosítása 
 

• Ellátandó vállalkozási tevékenység: 
Magánrendelések és egyéb betegellátással kapcsolatos 
tevékenység céljára helyiség biztosítása. 
A helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjának, a 
térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjának, valamint a 
teljesítmény utáni finanszírozás díjának felhasználásáról az 
intézmény dönt. 

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 

átvezetésérıl gondoskodjon. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
               Jegyzı 
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253/2008.(XII.16.) határozat  

 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
Az 1. g) pontja a következıkkel módosul: 

 
 g.) Az intézmény tevékenységei: 

  - Ellátandó alaptevékenysége: önkormányzati igazgatási  
         tevékenység 

  - Szakágazat száma:   841105 

  - Szakágazat megnevezése:  Helyi önkormányzatok, valamint  
                                                                       többcélú kistérségi társulások  
             -     Szakfeladat száma:   75115-3    
        
             -     Szakfeladat megnevezése: Önkormányzatok és többcélú 
                                                                       kistérségi társulások tevékenysége,                           
                                                                       igazgatási tevékenysége 

     
  - Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenység: 
     014034  Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 
     552312  Óvodai intézményi közétkeztetés 
     552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
     552411  Munkahelyi vendéglátás 
     631211  Közutak, hidak alagutak 
         üzemeltetése, fenntartása 
     751164  Települések és területi helyi kisebbségi 
        önkormányzatok igazgatása 
     751175  Országgyőlési képviselıválasztással 
        kapcsolatos feladatok végrehajtása 
     751186  Önkormányzati képviselıválasztással  
        kapcsolatos feladatok végrehajtása 
     751757  Önkormányzati, valamint többcélú  
                                                             Kistérségi társulási intézmények ellátó,  
                                                             kisegítı szolgálatai 
     751845  Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 
     751878  Közvilágítási feladatok 
     801115  Óvodai nevelés 
     801214  Általános iskolai nappali rendszerő  
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                                                             nevelés, oktatás 
     801313  Alapfokú mővészet-oktatás 
     802144  Nappali rendszerő gimnáziumi  
        nevelés, oktatás 
     802166  Gimnáziumi felnıtt oktatás 
     805113  Napköziotthoni és tanulószobai 
        foglalkozás(szorgalmi idıben) 
     805915  Oktatási célok és egyéb feladatok 
     851219  Háziorvosi szolgálat 
     851242  Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 
     851253  Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
     851275  Járóbetegek szakorvosi ellátása 
     851286  Fogorvosi ellátás 
     851297  Védınıi szolgálat 
     851912  Anya- gyermek- és csecsemıvédelem 
     852018  Állategészségügyi tevékenység 
     853211  Bölcsıdei ellátás 
     853233  Házi segítségnyújtás 
     853244  Családsegítés 
     853255  Szociális étkeztetés 
     853266  Nappali szociális ellátás 
     853311  Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
     853322  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 
        ellátások 
     853333  Munkanélküli ellátások 
     853355  Eseti pénzbeli gyermekvédelmi  
        ellátások 
     853344  Eseti pénzbeli szociális ellátások 
     901116  Szennyvízelvezetés és kezelés 
     902113  Települési hulladékok kezelése, köz- 
        tisztasági tevékenység 
     921815  Mővelıdési központok, házak                 
                                                             tevékenysége 
     923127  Közmővelıdési könyvtári tevékenység 
     924014  Sportintézmények, sportlétesítmények 
        mőködtetése 
     930932  Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
 
  - Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke:  nincs 
        

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás 

átvezetésérıl gondoskodjon. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
               Jegyzı 
 
 
 
15.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálata 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 

 Szociális Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A törvényi elıírást aktualizálni kell, ez megtörtént, a  Bizottság és a Kerekasztal 
tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Vecsésen gyakorlatilag számos olyan plusz dolog van, amivel segítik a 
rászorulókat. Ezek komoly eredmények. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Vecsés Város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

254/2008.(XII.16.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját 

elfogadja. 
 

 
 
16.Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi autóbuszjárat biztosításával történı személyszállításra 
vonatkozó megbízása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság a határozati javaslatot 7 egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A jelenlegi szolgáltató az APEH ellenırzések és annak megállapításai 
következtében ellehetetlenült. Ezért kérte a közös megegyezéssel történı 
szerzıdés felbontását. A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében 
változatlan feltételek mellett egy éves idıtartamra más, tevékenységi körében 
megfelelı cég megbízása szükséges.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

255/2008.(XII.16.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. 
törvény 8. § (2) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése alapján a 
Régió 2007 Közlekedési Kft-t (cégjegyzékszám 07-09-012933; 
székhely: 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11. hrsz.) bízza meg Vecsés 
közigazgatási területén végzendı személyszállítási feladat elvégzésével 
2009. január  l-tıl 2009. december 31-ig terjedı idıszakra, tekintettel 
arra, hogy a Decinger Kft-vel kötött közszolgáltatási jogviszony – a 
teljesítés lehetetlenülése miatt – közös megegyezéssel megszőnt.  

 
2) Felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti idıszakra szóló 

közszolgáltatási szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı: 2008. december 19. 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester  
 

3) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az új pályázati kiírás 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
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Határid ı: 2009. április 30. 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
17.Napirendi pont: 
Idegenforgalmi adó rendelet 
Elıterjesztı: Takács Mária  

Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A közelmúltban egy hasonló témakörrel foglalkozó konferencián vetıdött fel, 
az, hogy erre az önkormányzatnak lehetısége van és ez milyen jellegő 
adóbevétel. Ezt nem a vállalkozó fizeti, ezt a szállodákban, panziókban a 
szállóvendégekkel fizettetik meg a szolgáltatók. Ennek az adónak a felsı határa 
390 Ft. A környezı településeken is 300 Ft körüli összegeket állapítottak meg. 
Vecsés esetében 2 nagyobb szálloda mőködik, és további két szálloda építése is 
elıkészítés alatt van. Ebbıl az önkormányzatnak komoly bevétele is származhat. 
A Gazdasági Bizottsági ülésen az adó bevezetését a bizottság egyhangúlag 
támogatta. A késıbbiekben megvizsgálják a lehetıségeket a vállalkozók 
irányába, hogy hogyan tudják a rendeletbe beépíteni. Kiszámolták a jelenlegi 
szálloda kapacitást, ez 50 %-os kihasználtságnál 30 millió Ft bevételt jelentene.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 
 

28/2008.(XII.16.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának  
28/2008. (XII. 16.) rendelete 

az idegenforgalmi adóról 
 



 37 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az idegenforgalmi adó bevezetésérıl - a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv) 1.§(1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  - a Htv. 6.§  és a 30.-34.§-okban foglaltakra figyelemmel -   a 
következı rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
1.§ A rendelet hatályaVecsés Város közigazgatási területére terjed ki. 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
2.§ Adókötelezettség terheli – a Htv.30.§(1) bek. a)pont alapján - azt a magánszemélyt, aki 
nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát 
eltölt.  
 

Az adómentesség 
3.§  A 2.§ szerinti adókötelezettség alól – a Htv 31.§ alapján -  mentes: 
a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; 
b) a gyógyintézetben fekvıbeteg szakellátásban részesülı vagy szociális intézményben 
ellátott magánszemély; 
c) a közép- és felsıfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, 
hatóság vagy intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség 
teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezı, vagy Htv. 37.§-ának 
(2) bekezdése szerinti tevékenységet végzı vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy 
ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat 
illetékességi területén tartózkodó magánszemély; továbbá 
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévı üdülı tulajdonosa vagy bérlıje, továbbá a 
használati jogosultság idıtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülı használati 
jogával rendelkezı lakásszövetkezeti tag, illetıleg a tulajdonos, a bérlı hozzátartozója, 
valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülı használati jogával rendelkezı 
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idıtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 
685.§b) pontja). 
 
 
 
 

Az adó alapja és mértéke 
4.§ (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma [Htv.32.§ a/1.pont]. 
      (2) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300.-Ft. 
 

Az adó beszedése és befizetése 
5.§ (1) A 4.§ alapján fizetendı adót: 
           a) kereskedelmi szálláshelyeken*, a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az 
üzemeltetı,  
           b) a fizetıvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi 
díjjal együtt a szállásadó, illetıleg a közvetítésre jogosult szerv [Htv.34.§ (1)bek. a) és c) 
pont] szedi be (a továbbiakban az a)-b) pont együtt: adó beszedésére kötelezett).  
       (2) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgynapot követı 
hó 15.-ig bevallást kell tennie és a beszedett helyi adót a Polgármesteri Hivatal számlájára 
befizetni.  
       (3) A 4.§ szerinti idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik 
befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta [Htv.34.§ (2)bek.]. 
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Vegyes rendelkezések 

6.§ (1.) Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 
      (2)  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény és az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
                          Szlahó Csaba                   Takács Mária   
     polgármester                     jegyzı 
 
 
 
 
   *Megjegyzés: szálláshely az egész éven át vagy csak idıszakosan, üzletszerően mőködtetett 
olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál (Htv.52.§ 28.pont).   
 
 
 
18.Napirendi pont: 
Az Üllıi Önkéntes Tőzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az üllıi Polgármester asszony személyesen kereste fel az Egyesület elnökével a 
támogatással kapcsolatban.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Javasolja, hogy  a 2009 évi költségvetésnél vegyék figyelembe a támogatást.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Üllın komolyan veszik az önkéntes tőzoltók ezt a munkát. A nyár folyamán a 
nagy vihar alkalmával is részt vettek Vecsésen a munkálatokban. Javasolja 100 e 
Ft-tal történı támogatásukat. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy  a Képviselı-testület 50 e Ft támogatást biztosítson az Üllıi 
Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az Üllıi Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére 50 e Ft 
támogatás biztosítását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
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256/2008.(XII.16.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 

költségvetésben 50.000,- Ft anyagi támogatást biztosít az üllıi 
Adorján Endre Önkéntes Tőzoltó Egyesület részére. 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontra vonatkozó támogatási 
szerzıdést kösse meg. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Szlahó Csaba 

    polgármester 
 

3. Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1./ pontban foglaltakat vegye figyelembe a 
2009. évi költségvetés tervezésekor. 
Határid ı: a 2009. évi költségvetés tervezése 
Felelıs:    Takács Mária 

                  jegyzı 
 

 
19.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy a szemetes zsákok elszállítására 
vonatkozó interpellációjára kapott választ elfogadja-e?  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Elfogadja.  
 
 
20.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
A mai napon nem hangzott el interpelláció.  
 
21.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh László képviselı urat, hogy a jelzı táblával kapcsolatos kérdésére 
kapott választ elfogadja-e? 
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Oláh László képviselı: 
Elfogadja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh László képviselı urat, hogy a kerékpárúttal kapcsolatos kérdésére 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja.  
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Szeretné kérni a Polgármester úr segítségét a Mátyás utca mentén meghúzódó 
vizesárok újjáélesztéséhez.  
 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szeretettel vár mindenkit a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartandó 
karácsonyi összejövetelre.  
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Munkaterv szerint.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és a nyílt testületi 
ülést bezárja. /17.10 h) 
 
      Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı 
 
Siry Lászlóné   


