
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra.) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi 
Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti dr. Szebellédi István könyvvizsgálót, dr. Dudás Melinda 
Közbeszerzési szaktanácsadót, dr. Szarvas Tibor igazgató urat, a Bölcsıde veze-
tıjét, a Családsegítı Szolgálat vezetıjét, Takács Mária jegyzı asszonyt, és a hi-
vatal megjelent dolgozóit, valamint a megjelent érdeklıdıket. 
Köszönti a Vecsési Tájékoztató újság fıszerkesztıjét, Szalontai János urat. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı jelen van. Tá-
volmaradását Balogh Csongor képviselı, késıbb érkezését pedig Tábori Ferenc, 
és Vékony Ferenc képviselı jelezte. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Elıirányzat biztosítása az új Mővelıdési Központ kiviteli terveinek elkészítésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
„Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére” 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Levételi javaslat nincs. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
1. napirendi pont: 
Beszámoló 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: 
„Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére” 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
4. napirendi pont: 
2009. évi költségvetési koncepció 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
5. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2008. I-IX. havi gazdálkodásról 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
6. napirendi pont: 
Tájékoztató kötvénykibocsátásról 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
7. napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
8. napirendi pont: 
Ingatlanbevétel elmaradása miatti elıirányzat-csökkentés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
9. napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetési rendelet 7/a. melléklet 30 millió Ft „egyéb céltartalék” 
maradványának felosztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10. napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
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11. napirendi pont: 
A Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetıi állásra kiírt pályázat elbírá-
lása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
12. napirendi pont: 
Belsı ellenır 2009. évi munkaterve 
Elıterjesztı:Elekes Mária  

Belsı ellenır 
13. napirendi pont: 
Pályaválasztási Tanácsadó beszámolója 
Elıterjesztı:Tárnokiné Törı Krisztina  

Intézményvezetı 
14. napirendi pont: 
Semmelweis Ignác Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítá-
sa 
Elıterjesztı:Bánné Nagy Eszter 

Intézményvezetı 
15. napirendi pont: 
Csatlakozás a klímabarát településekhez 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

TfKB elnöke 
16. napirendi pont: 
IVIDENT Bt. kérelme  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
17. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elıterjesztése 
Elıterjesztı:Horváthné Gyurcsán Erika 

kuratóriumi elnök 
18. napirendi pont: 
Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
Elıterjesztı:Tábori Ferenc  

Alpolgármester 
19. napirendi pont: 
Vecsési Református Egyházközösség kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
20. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának  ……./2008. (…….) rendelete a közterületek 
rendeltetéstıl eltérı használatáról 
Elıterjesztı:Takács Mária  

Jegyzı 
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21. napirendi pont: 
Vecsés 6030/11. hrsz-ú út elnevezése 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

TfKB elnöke 
22 . napirendi pont: 
Önálló szennyvíztelep kialakítása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
23. napirendi pont: 
Átcsoportosítás az oktatási céltartalék sorából 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 

OMSB elnöke 
24. napirendi pont: 
Esélyegyenlıségi tervek beépítése a közoktatási intézmények nevelési és peda-
gógiai programjaiba 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
25. napirendi pont: 
Elıirányzat biztosítása az új Mővelıdési Központ kiviteli terveinek elkészítésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
26. napirendi pont: 
Lanyi tó feltöltésének határidı-módosítása 
Elıterjesztı:Dabasi János 

MKB elnöke 
27. napirendi pont: 
Válasz interpellációkra 
28. napirendi pont: 
Interpelláció 
29. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
30. napirendi pont: 
Kérdések 
31. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
32. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
Zárt ülés 
33. napirendi pont: 
A 2009. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 

OMSB elnöke 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1. napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tündérkert Óvoda pályázatát elsı körben elutasították, az elutasítás miatt felleb-
bezést nyújtottak be, mivel csupán egy ponttal maradt le a támogatott pályáza-
toktól. Az irányító hatóság válaszában november 30-ig kért idıt a fellebbezés 
elbírálására, magyarán a kifogást automatikusan nem utasították el. 
Városközpont pályázat:  

- a tervezés folyamatos 
- a Mővelıdési Központ és a parkoló tervei engedélyezés alatt 
- a Polgármesteri Hivatal és a parkoló tervei szintén igen elırehaladott álla-

potban vannak. 
- A közterületek tervezésével egy szakcéget kívánnak megbízni közbeszer-

zési eljárás lefolytatása után. 
 
Új elem az épületek tervezésénél, hogy az újrahasznosítható energia alkalmazá-
sának lehetıségét vizsgálják. Esetleges közös főtésrendszer kialakítása a föld 
hőtı- főtı képességeinek kihasználásával történhetne meg. 
 
Mivel a II. fordulóban az idıtényezınek igen nagy szerepe lesz, megrendelték a 
végsı akcióterületi terv elkészítését a pályázat íróktól.  
 
Az útépítések a befejezı stádiumba érkeztek, a nagy projekt aszfaltozási munká-
latai gyakorlatilag befejezıdtek, a Virág u. burkolása a napokban fejezıdik be. 
A mőszaki ellenır folyamatos jelenlétével ellenırzi a kivitelezési munkálatokat. 
A napokban is zajlik a szikkasztó árkok kialakítása, valamint a növényzet telepí-
tése. A mőszaki átadás-átvétel megkezdıdött. 
 
A Képviselı-testület rendkívüli ülésén döntött a repülıtértıl délre esı un 
Krautland területek belterületbe vonásáról. Tájékoztatta a Testület tagjait, hogy 
a Gazdasági Bizottság felhatalmazása alapján település rendezési szerzıdés kö-
tését indította meg. A Bizottság ajánlása alapján m2-ként 1,5-2 EU-t szerettek 
volna érvényesíteni, végül is 500 Ft-os m2 árban állapodott meg a beruházóval. 
A szerzıdés megírásra került és tájékoztatásuk alapján aláírásuk után visszakül-
désre került.  
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Saját beruházások: 
Elkészült a Károly u. – Petıfi és Álmos u. közötti szakaszának felújítása, csak 
úgy, mint a régi Ecseri út rekonstrukciója. A régi Ecseri út mentén Minden szen-
tek elıtt új festést kapott a Temetı elıtti parkoló és az üzletsor elıtti terület új 
burkolatot kapott.  
 
Az Epres Üllı felıli végében a játszótér kivitelezési munkálatai megrendelésre 
kerültek, a Hungarocontrol 1,5 millió Ft-tal járul hozzá az építési költségekhez.  
 
Megkezdıdtek az ıszi útjavító munkálatok, gléderezés és kátyúzás.  
 
Folyamatosan kerülnek kitelepítésre a megszépített új buszvárók, amelyek az 
elmúlt hónapban a Fı útra is elhelyezésre kerültek. 
 
A belsı forgalomtechnikai terv munkaanyaga a tervezı ígérete szerint ezen a 
héten bemutatásra kerül. 
 
Múlt hónap végén a mőfüves pálya avatása alkalmából barátságos mérkızésre 
került sor a Képviselı-testület valamint az edzık csapatai között. Az eredmény 
nem publikus.  
 
Dr. Gál Zoltán országgyőlési képviselı október 29-én fogadó órát tartott. 
 
14-én, pénteken a Halmi téri iskola tőzesethez riasztotta a Monori Tőzoltókat, de 
szerencsére komolyabb baj nem történt. Az egyik fiú WC-ben keletkezett füst 
miatt kellett riasztani a tőzoltókat.  
 
Az október 23-i ünnepség a hagyományoknak megfelelıen került megszervezés-
re. Az itt történtek miatt Lırincz Ferencné képviselı asszony pártközi egyezte-
tést kezdeményezett, melyet november 13-án csütörtökön megtartottak. A maga 
részérıl nagyon fontosnak tartotta, hogy a pártok közötti párbeszéddel a hasonló 
eseményeknek elejét vegyék, melyre egyébként ígéretet is kaptak.  
 
Szomorú eseményrıl is számot kell adni: mindannyian értesültek arról, hogy 
október végén hosszú betegség után elhunyt Vecsés Város egyik díszpolgára 
Bálint Ágnes. A búcsúztatóján Molnár Imre volt polgármesterrel és több vecsési 
lakossal együtt vettek részt. Az írónı lányai a tegnapi nap személyes látogatást 
tettek és kértek elvi támogatást Bálint Ágnes örökségének ápolásához.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Gál István úr kérte, hogy az ülés megkezdése elıtt kioszthassa Vecsés Díszpol-
gárairól megjelent könyvét. 
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Gál István kiosztotta jegyzı asszonynak, és a képviselı-testület tagjainak a tisz-
teletpéldányt, valamint megköszönte a testület által nyújtott támogatást. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A két ülés között történt meg a II. vecsési faültetési akció, melynek során 360 db 
fát osztottak szét, kb. 3,5 millió forint értékben. A fáknak az elültetése megtör-
tént. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Az október 23-i eseménnyel kapcsolatban polgármester úr által összehívott 
megbeszélés nagyon korrekt volt, melyet megköszön, és lezártnak tekinti az 
ügyet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájé-
koztatót, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, 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 Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
 
3. napirendi pont: 
„Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére” 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri dr. Dudás Melindát, ismertesse a közbeszerzési eljárást. 
 
Dr. Dudás Melinda közbeszerzési szaktanácsadó: 
A „Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város önkormányzata részére” elnevezéső 
tárgyalásos eljárás kétszakaszos volt. A hirdetmény a TED-en 2008. szeptember 
19 én jelent meg, a Közbeszerzési Értesítıben 2008. szeptember 24-én. A rész-
vételi határidı 2008. október 27-én délelıtt 10 órakor járt le. 
Két ajánlat érkezett, az egyik a OTP Bank Nyrt.-tıl, a másik ajánlat pedig a CÍM 
Bank Zrt.-tıl. 
2008. november 18-án mindkét ajánlattevıvel lefolytatták a tárgyalást, mely tár-
gyalásokról jegyzıkönyv készült. 
Az Ajánlattevık a részvételi felhívásnak, a dokumentációnak és a jogszabályok-
nak mindenben megfelelı ajánlatot nyújtottak be, így érvényes jelentkezésük 
alapján megállapítható az alkalmasságuk. Az ajánlati ár az OTP Bank által 1,95 
%, a CIB Bank által 1,99 % volt. A becsült ajánlati ár összege, az OTP Bank 
által 61.522.159 Ft, a CIB Bank által pedig 61.922.889 Ft. A legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást ajánló az OTP Bank, a második legjobb ajánlattevı pedig a 
CIB Bank. 
A tárgyalások a törvényben elıírtak szerint rendben zajlottak le. Született egy 
javaslat, mely szerint az OTP Bank legyen kihirdetve nyertesnek, és vele legyen 
a szerzıdés megkötve. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Kép-
viselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, dr. Gerencsér Balázs 
megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 

217/2008.(XI.18.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Hitelszerzı-
dés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére” tárgyú közbe-
szerzési eljárásról, amely hirdetmény a TED-en 2008. szeptember 19. 
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napján 2008/S182-241906 számon jelent meg. A Közbeszerzési Értesí-
tıben 2008. 09. 24. napján tettek közzé és KÉ 14883/2008 számon je-
lent meg. A Közbeszerzési Értesítı 111. lapszámában megjelent a 
közbeszerzési eljárás során az OTP Bank Nyrt. Ajánlattevı (Buda-
pest 1052. Báthory utca 9.) ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja és a közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti ki. 

 
2) A Képviselı-testület a második legkedvezıbb ajánlattevınek a CIB 

Bank Zrt (Budapest 1024 Budapest, Medve u. 4-14.) hirdeti ki. 
 

3) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a választott aján-
lattevıvel a közbeszerzési eljárást lezáró szerzıdést kösse meg. 

 
Határid ı: 2008. november 28. /szerzıdés kötés/ 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Takács Mária jegyzı: 
Itt szeretné elmondani, hogy dr. Szebellédi István könyvvizsgáló úr a hitelfelvé-
telhez a hozzájárulását adta. 
 
4. napirendi pont: 
2009. évi költségvetési koncepció 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 3:1 arányban elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Szebellédi István C.C. Audit könyvvizsgáló: 
Nagy bizonytalanságok mellett szabad elfogadni a koncepciót, de nem tartja ki-
zártnak, hogy még egyszer a költségvetés végsı elfogadását követıen még egy-
szer rá kell tekinteni a koncepcióra.  
Elsıdleges szempontnak kell tekinteni az alapellátást nyújtó intézmények és a 
kötelezıen ellátandó feladatok zavartalan mőködtetéséhez, valamint az önkor-
mányzati vagyon állagmegırzéséhez szükséges források rendelkezésre tartását. 
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A tervezett források és kiadások mellett célszerő bemutatni, illetve figyelembe 
venni a költségvetési évet megelızı év adatainak várható alakulását, melyhez 
alapul szolgál az Önkormányzat három-negyedéves helyzetérıl készített tájé-
koztató. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Arról szeretne tájékoztatást adni, hogy az Országgyőlés elfogadta az SzDSz által 
javasolt költségvetési plafon törvényt, amely a takarékos állami gazdálkodásról 
szól. A törvény szerint jelentıs költségleépítésre kerül sor. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-
testülete 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

218/2008.(XI.18.) határozat 
 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009.évi Költségvetési   
      Koncepciót   - mely a határozat melléklete – elfogadja.   
 
2./ A költségvetés készítésénél a nemzetiségi normatívával rendelkezı oktatási   
     intézmények a normatíva összegéig külön megtervezik a személyi juttatásokat és  
     járulékait, valamint a dologi kiadásaikat. 
 
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2009.évi költségvetés  
     tervezésekor az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan  
     gazdálkodó intézményei vegyék figyelembe a koncepcióban foglaltakat. 
 
Határidı: Költségvetés készítése 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

5. napirendi pont: 
Tájékoztató a 2008. I-IX. havi gazdálkodásról 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartóz-
kodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

219/2008.(XI.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. I-IX. havi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 
6. napirendi pont: 
Tájékoztató kötvénykibocsátásról 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri Tóth Erika pénzügyi alosztályvezetıt, hogy tartsa meg tájékoztatóját.  
 
Tóth Erika pénzügyi alosztályvezetı: 
Az Önkormányzat két alkalommal bocsátott ki kötvényt, 300- és 700 millió Ft 
értékben. Ma a legfontosabb kérdés, hogy a mostani gazdasági helyzet hogyan 
hat a kötvényeinkre. Az október, november hónapban tapasztalható árfolyam 
változások a kötvényeink árfolyamára, a fizetendı kamat nagyságára nem hat-
nak, mert az OTP Bank ZTR. negyedévente állapítja meg a kamatot ( szeptem-
ber 30), december végén a szeptember végi árfolyamon kell majd törleszteni. A 
napokban a CHF kamatot 0,5 bázisponttal csökkentették, mely ha nem történik 
közben emelés januárban realizálódik. A következı idıpont december vége lesz, 
remélhetıleg addigra stabilizálódik az árfolyam. Az elıterjesztésben látható, 
hogy a fel nem használt pénzeszközt igyekeztünk a lehetı legjobb feltételekkel 
lekötni, az eddig elért kamatbevétel 19.021.164 Ft, mely teljes egészében fede-
zetet nyújt a 700 milliós kötvénybıl származó kamatfizetési kötelezettségre, an-
nak ellenére, hogy szeptember 30-ig már 147.015.283 Ft összeg felhasználásra 
került. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 12 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta 
határozatát: 
 

220/2008.(IX.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír kibo-
csátásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 
 
7. napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A költségvetési rendeletet negyedévente módosítani kell, a tényleges állapothoz 
kell igazítani. Ennek megfelelıen készült el a rendelet-tervezet a módosításhoz, 
és hozzá lett csatolva a könyvvizsgáló véleménye is, melyben javasolta a rende-
let elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
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23/2008.(XI.18.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzata 
23./2008. (XI.18.).sz. rendelete 

a 2008. évi költségvetésrıl szóló 
3/2008.(II.26.) rendelet módosításáról 

 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésrıl szóló  
3/2008. (II. 26.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ A R 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 

a.) bevételi fıösszeg a finanszírozási  
bevételi mőveletek nélkül: 4.482.166 e Ft-ban 

b.) kiadási fıösszeg a finanszírozási  
kiadási mőveletek nélkül: 4.934.746 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözete 
finanszírozási mőveletek nélkül: -452.580 e Ft 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételei: 1.999.928 e Ft 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásai: 1.547.348 e Ft 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlege 425.580 e Ft 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

A hiány fedezetét a finanszírozási mőveletek egyenlege biztosítja. 

Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 874.711 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.447.644 e Ft-ban 

ebbıl: 

– beruházások összegét: 435.512 e Ft-ban, 

– felújításokat: 130.086 e Ft-ban, 

– Az intézményi felhalmozások 
összegét: 207.036 e Ft-ban, 

– A mőködési célú bevételt: 5.607.383 e Ft-ban, 
– Mőködési célú kiadásokat: 5.034.450 e Ft-ban, 

ebbıl: 
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– Személyi jellegő kiadásokat: 1.406.418 e Ft-ban, 

– Munkaadót terhelı járulékokat 444.359 e Ft-ban, 

– Dologi jellegő kiadásokat 1.261.905 e Ft-ban, 

– Önkormányzat által folyósított ellátások: 106.130 e Ft-ban, 

– Végleges pénzeszközátadás  
államháztartáson kívülre: 171.368 e Ft-ban 

állapítja meg. 

2.§ (1) Az Önkormányzat elıirányzat módosításait az 1/a. számú melléklet tartalmaz-
za. 

 (2) Az Önkormányzat bevételi elıirányzat módosítás fıösszeg forrásonkénti meg-
bontását az 1., 2/a., 2/b., számú mellékletek mutatják. 

 (3) A Polgármesteri Hivatal bevétel elıirányzat módosítását a 3/a. számú mellék-
let, az intézményi bevételek elıirányzat módosítását intézményenként – címe-
ként – a 3/b. számú melléklet tartalmazza. 

 (4) A Képviselı-testület a 2008. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenkénti (címenkénti ) kiadási – és ezen belül kiemelt – elıi-
rányzat módosításait valamint az intézményi támogatások elıirányzat módosí-
tásait a 3/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 (5) A Képviselı-testület Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködé-
si jellegő feladatok kiadási elıirányzat módosításait – ezen belül kiemelt elıi-
rányzatait – (címenként), a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke ösz-
szege illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a  
4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (6) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatok változásait célonként az 5. szá-
mú melléklet szerint, fejlesztési kiadásokat a 6. számú melléklet szerint álla-
pítja meg. 

 (7) Az Önkormányzat általános tartalék módosítását 18.147 e Ft, a mőködési cél-
tartalék módosítását 77.859 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a fel-
halmozási céltartalék módosítását 807.758 e Ft összegben a 7/b. számú mel-
lékletben felsorolt célokra hagyja jóvá a Képviselı-testület. 

 (8) Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 8. számú 
melléklet szerint határozza meg a Képviselı-testület. 

 (9) A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 9/a. számú 
melléklet, a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását 
a 9/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 
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3.§  A NNÖK  elıirányzat módosításait a 1/b. számú mellékletben, a CNÖK elıi-
rányzat módosításait az 1/c. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. 

4.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

 
Szlahó Csaba        Takács Mária  
  Polgármester           Jegyzı 
 
8. napirendi pont: 
Ingatlanbevétel elmaradása miatti elıirányzat-csökkentés 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 
 

221/2008.(XI.18.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi elıirányzat 
csökkentéseket rendeli el: 

� BEVÉTELI OLDALON:  

� 3/a számú melléklet következı soraiból: 

�  2.1.1.1 Ingatlan 60.000.000 Ft 

� 1.1.6. Tárgyi eszközök értékesítése 
ÁFA bevétel 12.000.000 Ft 
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� KIADÁSI OLDALON:  

� 7/b számú melléklet következı soraiból: 

� Tündérkert Óvoda bıvítése 
pályázati önrész 26.477.000 Ft 

� KMOP-2007-5.2.1/B Városközpont  
megvalósítása pályázati önrész 9.080.000 Ft 

� KEOP-1.1.1 Szilárdhulladék gazdálkodás 
pályázati önrész 3.000.000 Ft 

� KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és  
tisztítás pályázati önrész 1.000.000 Ft 

� Kisfaludy Óvoda Udvari játékok cseréje 
és épület felújítás pályázati önrész 10.290.028 Ft 

� Szelektív hulladékgyőjtés fejlesztése 2.000.000 Ft 

� Szennyvízelvezetés (901116) szakfeladatról 

� Növénymentesítés (bruttó) 5.000.000 Ft 

� Csapadékvíz elvezetés (bruttó) 4.152.972 Ft 

� Közutak, hidak üzemeltetése (631211) szakfeladatról 

� Kátyúzás (bruttó) 5.000.000 Ft 

� Padkarendezés (bruttó) 6.000.000 Ft 

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

Határid ı: azonnal, IV. negyedévi rendeletmódosítás 

Felelıs : Takács Mária 
 Jegyzı 
 
9. napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetési rendelet 7/a. melléklet 30 millió Ft „egyéb céltartalék” 
maradványának felosztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

222/2008.(XI. 18.) határozat 
 

1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 2008 
évi költségvetési rendelet 7/a.30 000e Ft Egyéb céltartalék 8 138e Ft marad-
ványának melléklet szerinti felosztásához. 
 
2.   Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet ter-
vezet elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 

Felelıs: Takács Mária 
Határid ı: 2008. évi beszámoló 
 
10. napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
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223/2008.(XI.18.) határozat 

3) Vecsés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés általános 
tartalékalap terhére 5.400.000 Ft pótelıirányzatot biztosít a követke-
zık szerint: 

a. Központi Konyhának gázenergiára bruttó 1.200.000 Ft-t 

b. Polgármesteri Hivatalnak gázenergiára bruttó 1.800.000 Ft-t 

c. Egészségügyi Szolgálatnak  

1. Gázenergiára bruttó  1.200.000 Ft-t 

2. Villamos energiára bruttó 1.200.000 Ft-t 

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

Határid ı:  azonnal, IV. negyedévi rendeletmódosítás 

Felelıs : Takács Mária 
 Jegyzı 
 
11. napirendi pont: 
A Vecsési Egészségügyi Szolgálat intézményvezetıi állásra kiírt pályázat elbírá-
lása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
A kiírt pályázatra két pályázat érkezett. A pályázókkal meghallgatást tartottak, 
amelyen a Magyar Orvosi Kamara Pest megyei Területi Szervezetének képvise-
lıje is jelen volt. Az egyik pályázó dr. Szarvas Tibor volt, a jelenlegi intéz-
ményvezetı, aki az elızı pályázatában leírtakat megvalósította. Világos, tiszta 
fejlıdést lehet megállapítani. Országgyőlési, önkormányzati segítséggel újjá lett 
építve a Szakorvosi Rendelı Intézet. A másik pályázó dr. Filiczky István buda-
pesti lakos volt. A bizottságra jó benyomást tett, biztos, hogy valahol jól meg-



 19 

fogja állni a helyét. A meghallgatáson elhangzott, hogy a Rendelıintézet nagyon 
jól mőködik a jelenlegi vezetıvel. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és mivel a Rendelıintézet jelenlegi 
vezetıjével, dr. Szarvas Tiborral maximálisan meg van elégedve a bizottság, 
javasolja, hogy a következı idıszakra is ıt bízza meg a testület. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, Tábor Ferenc alpolgár-
mester megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

224/2008.(XI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat intézményvezetıi teendıinek ellátásával dr. 
Szavas Tibort bízza meg a 2009. február 1-tıl 2014. január 31-ig ter-
jedı idıszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok el-

készíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
          Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Gratulál, és további jó munkát kíván dr. Szarvas Tibor úrnak. 
 
12. napirendi pont: 
Belsı ellenır 2009. évi munkaterve 
Elıterjesztı:Elekes Mária  

Belsı ellenır 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. Nagyon szerteágazó ez a munka, elıre is gratulálnak az elvégzé-
séhez. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

224/a2008.(XI.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Város Pol-
gármesteri Hivatal 2009.Éves ellenırzési tervét elfogadta. 

 
13. napirendi pont: 
Pályaválasztási Tanácsadó beszámolója 
Elıterjesztı:Tárnokiné Törı Krisztina  

Intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti az intézményvezetı helyettesét, Kóródi Ágnest. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

225/2008.(XI.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pályaválasztási Ta-
nácsadó beszámolóját elfogadta. 
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14. napirendi pont: 
Semmelweis Ignác Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítá-
sa 
Elıterjesztı:Bánné Nagy Eszter 

Intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Bánné Nagy Eszter intézményvezetıt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Az SzMSz módosítására azért került sor, mert a Bölcsıde két helyen mőködik, 
törvény írja elı a módosítást. A Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra ja-
vasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Nem az SzMSz-hez kapcsolódik a kérdés, azt szeretné kérdezni, hogy mikor in-
dul be a gyermekfelügyelet? 
 
Bánné Nagy Eszter intézményvezetı: 
Sajnos késın kapta meg a testület határozatát, nagy az érdeklıdés, jövı héttıl 
tudják fogadni a gyerekeket. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a helyi újságban jelentessék meg, hogy ez be fog indulni a Böl-
csıdében. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

226/2008.(XI.18.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis 
Ignác Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja az 
éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig. 

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  

Jegyzı 
 
15. napirendi pont: 
Csatlakozás a klímabarát településekhez 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

TfKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság 2 ülésén tárgyalta a napirendi pontot. A Bizott-
ság egyhangú szavazással támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
Reméli, hogy ez a kezdeményezés sikeres lesz. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
Azt az üzenetet, ami az egész világot fenyegeti a klímaváltozás miatt, azt magá-
énak kell érezni minden polgárnak. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Javasolja, hogy ne az Egyesülettıl várja csak Vecsés a változást, hanem maga is 
tegyen érte. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A figyelemfelkeltése szempontjából erre szükség van.  
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

227/2008.(XI.18.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. január 
1-ével csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetség Egyesületé-
hez. A 2009. évi költségvetésben biztosítja az éves 75.000,- Ft tagdí-
jat, illetve a klímaprogram kidolgozásához szükséges anyagi fede-
zetet. 

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy a tagdíj összegének a 2009. évi költségve-
tésben történı tervezésérıl gondoskodjon. 
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Határid ı: 2009. évi költségvetés tervezése 
 
Felelıs: Takács Mária  

jegyzı 
 
16. napirendi pont: 
IVIDENT Bt. kérelme  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel egy bizottság sem tárgyalta a napirendi pontot, ezért szavazásra teszi fel a 
napirendi pont levételét, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazat-
tal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
17. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elıterjesztése 
Elıterjesztı:Horváthné Gyurcsán Erika 

kuratóriumi elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasol-
ta a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy a kereslet fellendítése megtörtént-e? 
 
Szalontai János fıszerkesztı: 
Két esztendıvel ezelıtt felmerült, hogy legyen a kalendáriumnak egy jelképes 
ára. A megjelent példányoknak kb. a fele, ami elmegy, az Önkormányzathoz, 
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fesztiválokra, a másik felét, ami 2-300 db, azt kellene eladni, de sajnos 20-30 
db-ot is sokallnak az intézmények. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A kuratóriumi ülésen javasolta, hogy az eladott Kalendáriumokból befolyó ösz-
szeg fele maradjon az intézményekben, akkor szívesebben vesznek majd a szü-
lık. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

228/2008.(XI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Tájé-
koztatásáért Közalapítvány Vecsési Kalendárium 2009. megjelenteté-
sére vonatkozó költségvetést elfogadja. 

 
2. A Kalendárium megjelentetéséhez 1.200.000,- Ft-os összeget biztosít a 

2008. évi költségvetési rendelet általános tartalékalap sorának terhé-
re. 

 
3. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2008. évi költségvetési rende-

let módosításának Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

       Határid ı: 2008. IV. negyedév 

       Felelıs: Takács Mária jegyzı 

 
18. napirendi pont: 
Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
Elıterjesztı:Tábori Ferenc  

Alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

229/2007.(XI.29.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a LIDL Ma-
gyarország Kereskedelmi Bt. (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.), és a 
South Airport Park Duo Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 91-93.) ál-
tal 
– külön szerzıdés alapján – térítésmentesen felajánlott 6014/4. hely-
rajzi számon nyilvántartott, 8.452 m² nagyságú kivett út megnevezéső 
ingatlant elfogadja, és kéri az ingatlan-nyilvántartásba történı beje-
gyeztetését. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy jelen határozat alapján az ingatlan-

nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket te-
gye meg. 

 
Felelıs:       Takács Mária 
        jegyzı 

 
19. napirendi pont: 
Vecsési Református Egyházközösség kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és az a javaslat született, hogy a 
2009. évi költségvetésnél vegyék figyelembe az egyházak támogatási soránál 
betervezésre kerülı összeget a Vecsési Református Közösség orgona vásárlása 
céljára. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

230/2008.(XI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetésben az egyházak támogatásaként betervezésre kerülı ösz-
szeget biztosítja a Vecsési Református Közösség részére orgona vásár-
lás céljára. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetés tervezése során a támogatások 

készítésénél vegye figyelembe, és úgy terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
       Határid ı: azonnal IV. negyedévi rendeletmódosítás 

       Felelıs: Takács Mária jegyzı 

 
20. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának ……./2008. (…….) rendelete a közterületek 
rendeltetéstıl eltérı használatáról 
Elıterjesztı:Takács Mária  

Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Pénzügyi Bizottság ülésén olyan indítvány született, hogy a használatba vé-
telkor megállapított (eredeti) állapotának megfelelıen kelljen akkor is visszaad-
ni, amikor nem kell közterület használati engedélyt kérni. Az egyeztetések alap-
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ján olyan megoldást találtak, hogy általános szabályként lett beírva a 2 § (3) be-
kezdésébe, mely szerint: 
A közterület az engedélyezett használati idı lejártával a használatba vételekor 
megállapított (eredeti) állapotának megfelelıen kell az Önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani. Ez a közterület rendeltetéstıl eltérı használatának feltételei 
közékerült besorolásra.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság ennek alapján javasolta a rendelet-tervezet elfogadását a Képviselı-
testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Ez a rendelet azért került a Képviselı-testület elé, mert 2009-ben a hatályos ren-
deleteinket az EU-s elvárásoknak megfelelıen kell felülvizsgálni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alkotta rendeletét: 
 

 
24/2008.(XI.18.) rendelet 

 
Vecsés város Önkormányzatának 

24/2008. (XI.18.) rendelete 
a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról 

 
 

Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közterületek rendeltetéstıl eltérı 
használatáról – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  16.§ (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, különös tekintettel az épített környezet alakításáról és vé-
delmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1) bekezdésében foglaltakra – a következı 
rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 
1.§  (1) A rendelet hatálya kiterjed Vecsés város Önkormányzatának tulajdonában álló és az 
ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészletre, továbbá olyan, az önkormányzat tulajdonában nem álló belterületi földrészletre, 
amelyet a terület tulajdonosa az önkormányzat részére közhasználatra átadott (a továbbiakban 
együtt: közterület). 
        
       (2) A rendelet hatálya nem terjed ki  
          a) a közterületen lévı közutak és közlekedési célra igénybe vett magánutak nem közle-
kedés célú igénybevételére. Ilyen esetben a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény és 
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végrehajtási jogszabályainak* rendelkezései (igénybevétel feltételei, díja stb.) szerint kell el-
járni; 
          b) az Önkormányzat által fenntartott piac**  és vásár helyhasználatára, az ezzel kapcso-
latos díj megfizetésére. 

 
A közterület rendeltetéstıl eltérı használatának feltételei 

 
2.§ (1) A közterületet és annak építményeit, berendezéseit (felszereléseit) – az általános ma-
gatartási szabályok betartásával,  állaguk sérelme vagy mások használatának korlátozása vagy 
kizárása nélkül – bárki ingyenesen használhatja (rendeltetésszerő használat). 
 

  (2) A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 
e rendelet 3.§-ban és a 4.§-ban meghatározott tevékenységek céljára, illetıleg esetekben az 
önkormányzat engedélyével vehetı igénybe.  
 
      (3) A közterületet az engedélyezett használati idı lejártával a használatba vételekor meg-
állapított (eredeti) állapotának megfelelıen kell az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
  (4) Közterület-használati engedély ideiglenes jelleggel - meghatározott idıtartamra vagy 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig - legfeljebb egy évre adható. A közterület használatát a 
3. számú melléklet szerint a Polgármesteri Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) kell kérni. Az 
engedélyt az 5.§-ban meghatározott esetekben meg kell tagadni. A használatot – az engedély 
lejárta elıtt legalább 15 nappal benyújtott – kérelemre lehet meghosszabbítani, illetıleg szü-
neteltetni.   
 
    (5) Ha egy adott közterület használatára két vagy több kérelem érkezik, az engedélyt – ha 
az egyébként a feltételeknek megfelel – a beérkezés idıbeli elsıbbsége alapján kell megadni. 
 
    (6) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a város-
rendezési tervét, környezetvédelmi, köztisztasági, továbbá a közremőködı szakhatóságok 
hozzájárulásában elıírt követelményeit, vizsgálni kell az egyéb feltételek (pl. vállalkozási 
igazolvány, kereskedelmi-, kisipari mőködési engedély, a település épített környezetére gya-
korolt hatását) meglétét;   
 
    (7) A (2) bekezdés szerinti közterület használat engedélyezésérıl a polgármester átruházott 
hatáskörben dönt. A közterület használatának engedélyezése ügyében - különösen hosszabb 
idıtartamra szóló használat esetén – a polgármester hatósági szerzıdést (2. számú melléklet) 
is köthet (a továbbiakban együtt: közterület-használati engedély).  
 
3.§ (1) A közterületek rendeltetésüktıl eltérı módon történı használatának (4.§) engedélyezé-
se esetén az engedélyesnek – e § (2) bekezdésében  meghatározott kivételekkel - az önkor-
mányzat által meghatározott díjat kell fizetnie. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________
* a közlekedésrıl szóló 1988. évi I.tv. 36-43.§ és a végrehajtására vonatkozó 30/1988.(IV.21.) Mt. rend.27.§-
35.§, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rend. 6.§-7/A.§ 
** a piacról szóló 21/2008.(X.30.) rendelet  
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     (2) Nem kell közterület-használati engedély: 
a) elıtetı, védıtetı, ernyıszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület 

azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 20 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha 
annak közterülettel érintkezı felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg; 

b) a tüzelı vagy egyéb anyag és dolog vagy tárgy (pl. költözködés, lomtalanítás al-
kalmával bútorok és egyéb háztartási felszerelések, konténerek stb.), továbbá az 
építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek lerakásához és 
tárolásához, feltéve, hogy az a  24 óra idıtartamot nem haladja meg és a közleke-
dést nem akadályozza; 

c) az ıstermelınek, a saját kertjében termesztett zöldség, gyümölcs, virág idényjelle-
gő árusítása céljából, ha az ingatlana elıtt közvetlenül  – de a közút területén kívül 
- l.5 m2-nél nem nagyobb közterület használatával, a közegészségügyi, környezet-
védelmi és köztisztasági elıírások betartásával történik; 

d) a gyülekezési jog gyakorlásához, a politikai rendezvényhez, kivéve ezek területén 
és idején végzett alkalmi árusításhoz (4.§ (1) bek. f) pont); 

e) elektronikus, hírközlési építmények, valamint közmőves berendezések, illetve lé-
tesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez; 

f) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem hala-
dó idıtartamú film-, televízió-, video- és hangfelvételek készítéséhez; 

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges idıtartamot meg nem haladó 
munkálatok elvégzéséhez; 

h) a választási kampányt szolgáló önálló hirdetı-berendezés, plakát közterületen tör-
ténı elhelyezésére;  

i) érvényes építési engedély alapján végzett építési munkával kapcsolatos állvány, 
építıanyag és törmelék elhelyezésére, (például: építési állványzat, munkaterület 
körülhatárolása), ha az a 30 napot nem haladja meg. 

 
4.§ (1) Közterület-használati engedély szükséges a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott fel-
tételek mellett: 

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıte-
tı), ernyıszerkezet, hirdetı-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhe-
lyezéséhez és fennmaradásához; 

b) hirdetı-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, kivéve a 3.§ 
(2) bekezdés h) pontjában foglaltakat -, továbbá bármilyen építményre vagy tárgyra, 
különösen pavilonra, nyílt szerkezető elárusítópultra vagy építési, illetve közterületre 
jogszerően kihelyezett egyéb célt szolgáló állványzatra a felszerelt reklám, illetve rek-
lámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, 
vagy reklámok közterületre történı vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezé-
sek közterületre történı elhelyezéséhez, fennmaradásához; 

c) érvényes építési engedély alapján végzett építési munkával kapcsolatos állvány, építı-
anyag és törmelék elhelyezésére, (például: építési állványzat, munkaterület körülhatá-
rolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.) fennmaradásához, tárolásához, ha az 
a 30 napot meghaladja; 

d) vendéglátó-ipari elıkert (terasz) kerthelyiség idényjellegő létesítésére, üzleti árukira-
kodásra, szállítás alkalmával göngyöleg átmeneti – naponta 2 óra idıtartamot nem 
meghaladó – elhelyezésére;  

e) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató-fülke, pavilon, árusítóhely be-
leértve az üzlet elıtti külsı árusítást is - állandó és idényjellegő létesítéséhez, fennma-
radásához, illetve a már meglévık mőködéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fenn-
maradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez és fennmaradásához;  
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f) alkalmi- és mozgóárusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató (cir-
kusz, mutatványos) tevékenység folytatásához; 

g) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális, esküvıi (sátor felállítása,  rendezvényekre, 
utcabál rendezésére, továbbá mutatványos tevékenység céljára, és ezekhez kapcsolódó 
építmények, berendezések és ezzel összefüggı elkerített területek kialakítására;  

h) a közút területén kívüli közterületen ideiglenes parkoló, taxiállomás elhelyezéséhez, 
fennmaradásához, illetve bármely közúti jármő (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet 1. számú függelék II. fejezete), külön jogszabály alapján parkolásnak nem 
minısülı egyéb célú (pl.: autószalon kiállítása) elhelyezéséhez; 

i) az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, ATM stb.) felállításához, 
fennmaradásához; 

j) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, ha a közterület használata a 30 
percet meghaladja; 

k) közútnak nem minısülı közterület burkolt vagy gyepesített felületének elbontásához, 
vagy feltárásához azzal a feltétellel, hogy azt az engedélyes eredeti állapotának megfe-
lelıen köteles – az engedélyben meghatározott idıre – helyreállítani. 

 
   (2) A vendéglátó egységek idényjellegő kitelepülése (elıkert, terasz, kerthelyiség), továbbá 
állandó vagy idényjelleggel árusító pavilon [(1) bek. e) pont] felállítására közterület-
használati engedély csak akkor adható, ha az a városképet  nem rontja és a gyalogosforgalmat 
nem akadályozza, továbbá nem okoz zajártalmat. Az ideiglenesen kihelyezett idényjellegő 
árusítóhely – amennyiben üzemeltetése megszőnt, vagy 30 napon túl szünetel – közterületen 
nem tárolható. Az üzlet elıtt elhelyezett vásárlói pultot, asztalt az árusítás befejeztével a köz-
területrıl naponta el kell távolítani. 
 
   (3) A város fıúthálózatához tartozó közutak mentén lévı közterületeken engedély csak ak-
kor adható, ha  

a) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl.: építési munka 
végzése); 

b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szüksé-
ges (pl. idényjellegő árusítás, hirdetı-berendezés). 

 
  (4) A közterület használati engedélyt díj megfizetésére történı kötelezés mellızésével ki kell 
adni: 

a) a köztéri szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút és alapzatos zászlórúd - ha a 
lobogó az állam és város szimbólumát jelképezi - létesítésére; 

b) a közterületen elhelyezett távbeszélı fülkék elhelyezésére;  
c) az Önkormányzat saját és az általa fenntartott költségvetési szervek beruházásában 

végzett építési, felújítási munkálatoknál; 
d) az Önkormányzat és az által fenntartott költségvetési szervek által szervezett vala-

mennyi rendezvényre; 
e) a civil szervezetek (egyházak, közalapítványok) humanitárius, karitatív, kulturális, val-

lási és sport rendezvényeire;   
f) a vezetékjog, szolgalmi jog, használati jog, közérdekő szolgalmi vagy használati jog 

jogosultjának, amennyiben az Önkormányzat a vele kötött megállapodás alapján a köz-
terület használati engedély iránti kérelemben megjelölt tevékenység tőrésére köteles; 

g) a Magyar Honvédség, a rendészeti szervek, a mentık és a katasztrófa védelmi szervek 
létesítményeinek elhelyezésére; 

h) közmőveknek /elektromos, gáz-, víz- és csatornázási mővek, valamint a köztisztasági 
szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére; 
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i) az országos közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmi közúti közlekedési válla-
latoknak a feladatuk ellátást szolgáló létesítmények elhelyezésére; 

j) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, 
amennyiben azok nem a közút tartozékai; 

k) a közvetlen életveszély elhárítása céljából szükséges területek használatára. 
 

  5. § Nem adható közterület-használati engedély: 
a) zöldterületekre, ha annak használata az ott lévı növényállományt maradandóan káro-
sítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közmővek javításá-
hoz, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat; 
b) a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történı használatá-
ra; 
c) közterületen nem árusítható termékek (szeszesital, dohányáru stb.) forgalmazásához, 
kivéve a 4.§ (1) bekezdés g) pontjában megjelölt rendezvényeket; 
d) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter alapterületet 
meghaladó zárt szerkezető építmények létesítéséhez kivéve, ha azt Vecsés Város Építési 
Szabályzata lehetıvé teszi; 
e) árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3m2 alapterületet meghaladó nyílt 
szerkezető pultok és állványok létesítéséhez; 
f) autóroncsok, üzemképtelen, valamint a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem 
rendelkezı [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a 
közlekedésben részt nem vevı jármővek tárolásához, valamint reklámhordozó céllal való 
elhelyezéséhez; 
g) göngyöleg és áruszállítással kapcsolatos eszközök közterületen való tartós - a 4.§ (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott idıtartamnál hosszabb – tárolásához; 

h) gépek, gépjármővek iparszerő javítás céljából és a tehergépjármővek valamint vontat-
mányok és utánfutók tárolására; 

i) a közterületi parkolók más célú hasznosítására; 
j) szeszesital és dohányáru árusítására, kivéve a 4.§ (1) bekezdés g) pontjában említett ren-

dezvényeket; 
   k) a göngyöleg üzlethelyiség elıtti - 2 óra idıtartamot meghaladó – tárolására; 

 l) tőz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására az engedélyezett tőzijáték kivételé-
vel, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, valamint bármely más közízlést sértı 
tevékenység végzésére; 
 m) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbizton-
ságot vagy az egészséget veszélyeztetné. 

   
A közterület-használat engedélyezése 

 
6.§ (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet rendeltetésétıl 
eltérıen használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munká-
latokkal összefüggı közterület-használat esetében az építtetınek kell az engedélyt kérelmezni.   

 
      (2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmazni kell: 

a) a kérelmezı nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét;            
b) a közterület-használat célját és idıtartamát; 
c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti pontos területnagyságának, 

módjának meghatározását és helyszínrajzon történı megjelölését; 
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerő másolatát;  
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e) a kérelmezı által folytatni kívánt tevékenységben részt vevık (családtag, továbbá a 4.§ 
(1) bekezdés c-g) és k) pontjában foglalt közterület-használatok esetén alkalmazott, vagy 
megbízott) nevét és lakcímét. 
      

        (3) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban elıírt (építésügyi, 
közlekedési, ÁNTSZ stb.) szakhatósági hozzájárulást.   
 
 7.§ (1) A közterület használati engedélynek (hatósági szerzıdésnek) tartalmazni kell a 6.§ (2)  
bekezdésében megjelölt adatokat és a közterület használatának az 1.számú mellékletben meg-
határozott  díjtétel(ek) alapulvételével a használat idıszakára számított díj mértékét. 
 
     (2)   A közterület használati engedélyben rendelkezni kell arról, hogy az engedélyes(nek)  

a) az engedélyben meghatározott tevékenysége gyakorlása során köteles betartani e ren-
deletben és más jogszabályban meghatározott kötelezettségeket, és köteles tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amelyet e rendelet vagy más jogszabály tilt; 

b) köteles gondoskodni a közterület használati engedélyben megjelölt területen a köztisz-
taság fenntartásáról a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartá-
sáról szóló 13/2002.(VIII.8.) rendeletben elıírtaknak megfelelıen az általa használt 
közterület tisztántartásáról, a hó- és síkosság mentesítésrıl; 

c) közterületen folytatni kívánt tevékenységhez – amennyiben azt külön jogszabály elıír-
ja - jogerıs hatósági engedéllyel kell rendelkeznie. A közterület-használati engedély 
érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye 
megszőnik; 

d) a közterületet - a használata befejeztével – eredeti állapotának megfelelıen kell az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

 
8.§ (1) A közterület használati díj mértékét a rendelet 1.számú mellékletében foglalt díjtételek 
alapján az engedélyben illetıleg a hatósági szerzıdésben kell megállapítani.   
 
   (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény köz-
területre esı vízszintes vetületét (cég, cím-, hirdetıtábla, hirdetı berendezés esetén annak 
táblafelületét is), valamint a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét kell figye-
lembe venni. 
 
  (3) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett év, hó, nap, négyzetméter 
és folyóméter egésznek számít. 
 
 (4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet 
nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
 

 A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 
 
9.§ (1) A közterület-használat közérdekbıl megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes ké-
relmére más helyen kell részére a közterület-használat lehetıségét biztosítani. 
 
   (2) Vissza kell vonni a közterület használati engedélyt, ha az engedélyes  
        - a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötele-
zettségének tartósan nem tesz eleget, 
        - a tevékenységéhez elıírt szakhatósági engedéllyel nem rendelkezik, 
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        - az engedélyben, továbbá bármely jogszabályban, a tevékenységre vonatkozóan megha-
tározott kötelezettségét – ide értve a jogszabály szerint tiltott magatartástól való tartózkodás 
kötelezettségét is - nem teljesíti.  
 
   (3) A polgármester megtiltja a közterület használatát, amennyiben a közterület használatára 
e rendeletben meghatározott engedély kiadása nélkül kerül sor. Amennyiben a közterület jo-
gosulatlan használata a közterület állagának sérelmével járt, a közterület jogosulatlan haszná-
lóját kötelezni kell a közterület helyreállítására. 
 
  (4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, ezt a szándékát az en-
gedély egyidejő visszaadása mellett a Hivatalnak köteles bejelenteni. 
  
  (5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapo-
tot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 
 
 (6) Amennyiben a közterület-használat a (2) vagy (4) bekezdésben említett módon szőnt 
meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használat díjat visszakövetelni nem lehet. 
 

 
 

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 
 
10.§ (1) A közterület engedély nélküli használata esetén – kivéve a 3.§ (2) bekezdését - a 
használó az engedélyezı felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti 
állapotát a saját költségén helyreállítani. 
   
        (2) Ha a használó az (1) bekezdésben elıírt kötelezettségének nem tesz eleget, a Hivatal 
a használó terhére és veszélyére gondoskodik a közterület-használat megszüntetésérıl (pl. 
elhelyezett tárgyak, berendezések elszállíttatása stb.). 
 
       (3) Engedélytıl eltérı, vagy engedély (szakhatósági hozzájárulás) nélküli használat ese-
tén a jogszerőtlen közterület-használó részére 6 hónapig közterület-használati engedély nem 
adható. 
 

 Vegyes rendelkezések 
 
11.§  (1)  Aki a közterületet rendeltetésétıl eltérıen engedély nélkül használja, vagy az enge-
délyezett használat során e rendeletben elıírtaknak nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 
harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. 

 
         (2) Aki e rendelet 4.§ (1) bekezdésének f) pontját és 7.§ (2) bekezdésének b) pontját 
megsérti, továbbá a 11.§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában foglaltaknak nem tesz eleget, azzal 
szemben háromezer forinttól húszezer forintig terjedı helyszíni bírság is alkalmazható.     
          
12.§ Ez a rendelet kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével 
egyidejőleg a közterületek alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994.(IX.13.) 
Ök rendelet, valamint a közterületek burkolatának felbontásáról és helyreállításáról szóló 
11/1991.(VI.11.) Ök rendelet hatályát veszti. 
 



 34 

13.§ Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
                      
                      Szlahó Csaba                                                                  Takács Mária 
                      polgármester                                                                          jegyzı 
 

 
1.számú melléklet a 24/2008.(XI.18.) rendelet  4.§ (1) bekezdéséhez 

 
A közterületek használatának díjtételei 

 
a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), 

kirakatszekrény, üzleti védıtetı (elıtetı), er-
nyıszerkezet, hirdetı-berendezés (fényrek-
lám), továbbá cég- és címtábla stb. elhelyezé-
séhez és fennmaradásához; 
 

 
 
 
 
  150.- 

 
 
 
 
Ft/m2/hó 

b)  Hirdetı-berendezés és reklámhordozó elhe-
lyezéséhez, fennmaradásához kivéve a 3.§ (2) 
bekezdés h) pontjában foglaltakat -, továbbá a 
közterületre jogszerően - különösen hozzájáru-
lás vagy jogszabály rendelkezése alapján - 
kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra 
(pavilonra, nyílt szerkezető elárusítópultra 
vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló áll-
ványzatra) felszerelt reklám, illetve reklám-
hordozó berendezés elhelyezéséhez, fennma-
radásához; továbbá bármilyen képek, vagy 
reklámok közterületre történı vetítéséhez, és 
az erre a célra szolgáló berendezések közterü-
letre történı elhelyezéséhez, fennmaradásához  

- 8 m2 alatt 
- 8m2 felett;                                           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    300.-   

25.000.- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ft/m2/hó 

Ft/hó 
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építı-

anyag és törmelék elhelyezésére  (például: 
építési állványzat, munkaterület körülhatárolá-
sa, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.) 
48 órán túli fennmaradásához, tárolásához, 
 -1 hónapon túl, de 6 hónapon belül 
- 6 hónapon túl; 

 
 
 
 
 
 
  150.- 
  300.- 

 
 
 
 
 
 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 
 

d) vendéglátó-ipari elıkert (terasz) kerthelyiség 
idényjellegő létesítésére  

  
 

 
   400.- 
 

 
Ft/m2/hó 
 
  

 e) árusító és árusítással kapcsolatos, valamint 
szolgáltató-fülke, pavilon, árusítóhely beleért-
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ve az üzlet elıtti külsı árusítást is -  állandó és 
idényjellegő létesítéséhez, fennmaradásához, 
illetve a már meglévık mőködéséhez, árube-
mutató kihelyezéséhez, fennmaradásához  

- pavilon (állandó) 
     - üzlet elıtti pult, árusítóhely (zárásig); 

 
 
 
 
 
  500.- 
  400.- 

 
 
 
 
 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 
 

f)  alkalmi- és mozgóárusításhoz, szolgáltató  
tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevé-
kenység folytatásához,  
- helyhez kötött alkalmi árusítás 
- mozgó árusítás; 

 
 
 
  300.- 
  500.- 

 
 
 
Ft/m2/nap 
Ft/nap 

g)  kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kulturális, 
esküvıi (sátor felállítása), rendezvényekre, 
továbbá mutatványos tevékenység céljára, és 
ezekhez kapcsolódó építmények 
- sport és kulturális rendezvény 
- kiállítás, alkalmi vásár 
- esküvıi sátor 
- mutatványos tevékenység 
- cirkusz 
- utcabál rendezése 

 
 
 
 
   200.- 
   200.- 
  100.- 
  200.- 
  200.- 
30.000.- 

 
 
 
 
 Ft/m2/nap 

Ft/m2/nap 
Ft./m2/nap 
Ft./m2/nap 
Ft./m2/nap 
 Ft/alkalom 

 h)   a közút területén kívüli közterületen ideigle-
nes parkoló, taxiállomás elhelyezéséhez, 
fennmaradásához, illetve bármely közúti jármő 
(1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. 
számú függelék II. fejezete), jármő külön jog-
szabály alapján parkolásnak nem minısülı 
egyéb célú (pl.: autószalon kiállítása) elhelye-
zéséhez; 
  

  
 
 
 
 
 
 
   500.- 

 
 
 
 
 
 
 
Ft/m2/hó 

i) utcai árusító és egyéb automaták (például: 
pénzváltó, ital, ATM stb.) felállításához, 
fennmaradásához; 
 

 
 
  150,- 

 
 
Ft/m2/hó 

j) film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készí-
téséhez, ha az a közterület használatát 30 perc-
nél hosszabb idıre veszi igénybe; 
 

 
 
 300.- 

 
 
Ft./m2/nap 

k )       közútnak nem minısülı közterület felbontása és  300.-      Ft/m2/nap  
            ezzel kapcsolatosan igénybevett közterület 
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2. számú melléklet a 24/2008.(XI.18) rendelet 2.§ (6) bek.-hez 
 

Hatósági szerzıdés 
a közterület használatáról 

 
amely létrejött 
 egyrészrıl Vecsés Város Önkormányzata képviseletében eljáró……………………………. 
polgármester (továbbiakban: önkormányzat) 2220 Vecsés, Szent István tér 1.,  
másrészrıl ………………………………………………………………………...(név/cégnév) 
…………………………………………(lakcím/telephely)  
(a továbbiakban: használó; együtt: Felek) között a következı feltételekkel: 
 
1. Az Önkormányzat a közterületek alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatról szóló 24/2008. 
(XI.18.) rendeletében foglaltak alapján a használó részére e megállapodás a 2. pontjában meg-
jelölt közterületet (közterületrészt) ad át használatra. 
 
2. A használatba vételre megjelölt közterület  
   a)  megnevezése és jellege ( köztér stb) 
   b)  nagysága (mérete):……...m2  

c) helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagyságának, módjának meghatározását 
és helyszínrajzon történı megjelölése:…………………………………………………………. 
    d)  használatba vételének célja és módja:…………………………………………................. 
    e)  a közterület használat alatt folytatott tevékenységre vonatkozó hatósági állásfoglalás(ok)  
elıírása(i):……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

f) a kérelmezı által folytatni kívánt tevékenységben részt vevı tagok, bejelentett családtag-
ok, továbbá a 4.§ c-g) és k) pontjában foglalt közterület-használatok esetén alkalmazottainak 
vagy megbízottainak neve:………………………. és lakcí-
me:…………………………………….. 
 
3. A 2. pontban meghatározott közterület használatának idıtartama:  ………. tól…………-ig; 
 
4. A közterület használat   
a) díjának mértéke:……/m2…………..Ft., azaz……………………………………..forint; 
b) a közterületi díj mérséklésének, vagy megfizetése alóli mentesség 
oka:…………………………………………………………………………………………. 
 
5. A használó kijelenti, hogy a  4/a. pontban meghatározott használati díjat a szerzıdés meg-
kötését követıen – de legkésıbb az aláírást követı napon - a Polgármesteri Hivatal     pénztá-
rába befizeti. 
 
6. A használó tudomásul veszi, hogy a közterület rendeltetéstıl eltérı használata során és az-
zal összefüggésben, az általa harmadik személynek okozott kárért felelısséggel tartozik. 
 
7. A közterület használatról szóló szerzıdés  
a)  nem jön létre, ha a használó díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;  
b) megszőnik a szerzıdésben meghatározott idıtartam elteltével;   
c) felmondható az önkormányzat részérıl azonnali hatállyal, ha a használó 
 - e megállapodásban megjelölt feltételeket nem teljesíti, 
 - a közterületet nem a megállapodásban meghatározott célra vagy módon használja, 
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 - a közterületen folytatott tevékenységre szóló jogosítványának (szakhatósági engedély) ér-
vénye megszőnik. 
 
8. A használó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás felmondása esetén, vagy 
lejártával az általa használt közterületet haladéktalanul a használatba vétel elıtti állapotának 
megfelelıen minden kártalanítási igény nélkül visszaállítja. Amennyiben a közterület haszná-
latának idején általa, vagy harmadik személy által okozott kár(ok) helyreállítására vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, az eredeti állapot visszaállítását az önkormányzat a haszná-
ló felelısségére és költségére elvégezteti. 
 
9. Egyéb elıírások: …………………………………………….. 
  
10. A megállapodás megkötése során…….pont(ok) került(ek) törlésre.   
 
11. A megállapodásban nem érintett kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL: törvény 76-77.§-aiban, valamint a Ptk. szer-
zıdésekre vonatkozó általános szabályairól szóló rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.   
 
12. A Felek jelen megállapodást, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt 
jóváhagyólag aláírják. A megállapodás az abban megállapított díj befizetését követıen lép 
hatályba. 
Vecsés,  200...év.................................hó..  ..-n..  
 

........................................   ……………………………  
önkormányzat részérıl  használó részérıl 

 
3. számú melléklet  a 24/2008.(XI.18) rendelethez 

 
Kérelem 

közterület rendeltetéstıl eltérı használatára  
 

Alulírott………………………………………………………………………………………… 
…………………………………(név)………………(város)…………………………utca……
szám alatti lakos kérem a Vecsési Önkormányzatot, hogy a közterületek rendeltetéstıl eltérı 
használatáról szóló …/2008.(… …) rendeletében foglaltak alapján engedélyezze részemre 
(vállalkozásom részére)………………………céljából az alábbiakban megjelölt közterület 
rendeletetéstıl eltérı használatát: 
1) A  használatba vételre megjelölt közterület  
   a)  megnevezése és jellege ( köztér stb)…………………………………………………… 
   b) nagysága (mérete):……...m2  

c) helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagyságának, módjának meghatározása és 
a melléklet helyszínrajzon valómegjelölése:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
    d)  használatba vételének módja:………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………. 
    e) használatával folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat(ok) száma:…………………. 

 f) a kérelmezı által folytatni kívánt tevékenységben részt vevı tagok, bejelentett 
……………………………………………………………………………………. családtag-

ok, továbbá a rendelet 4.§ c-g) és k) pontjában foglalt közterület-használatok esetén alkalma-
zottai vagy megbízottai neve és lakcíme:………………………………………………. 



 38 

………………………………………………………………………………………………… 
 
2. A 2. pontban meghatározott közterület használatának idıtartama:  ………. tól…………-ig; 
 
3 Tudomásul veszem, hogy a közterület használatára vonatkozó engedély a használat idejére 
megállapított díjösszeg befizetése után lép hatályba, 
 
4. Kijelentem, hogy 
- a közterület eltérı használatának feltételeit ismerem, az arra vonatkozó elıírásokat betartom; 
- a közterületen folytatott tevékenységhez megfelelı és érvényes hatósági engedéllyel rendel-
kezem. 
- az általam használt közterületet az engedélyezett idı lejártával az eredeti állapotának megfe-
lelıen az Önkormányzat rendelkezésére bocsátom, azon a használat ideje alatt  az általam, 
vagy harmadik személy által okozott károkat megtérítem; 
 
Vecsés, 200………………………………………….hó… án 
 
 
……………………………………….. 
                         aláírás 
 
21. napirendi pont: 
Vecsés 6030/11. hrsz-ú út elnevezése 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

TFKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A volt szovjet laktanya területe) tulajdonosa részérıl felmerült az igény a 
6030/11 hrsz –ú út elnevezésére: 
A 6030/11 hrsz-ú út két részbıl áll, egyrészt a Lırinci utca folytatása, másrészt a 
Budapest XVIII. ker. határa melletti út. A tulajdonos Airport City Kft. vállalta 
az út megosztását és kérte, hogy Lırinci utca folytatásában lévı út elnevezése 
Lırinci utca legyen, folytatólagos számozással, a közigazgatási határ melletti út 
elnevezése Városhatár út. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A következı utca neveknél javasolja, hogy vegyék figyelembe a nemrég elhunyt 
Bálint Ágnes nevét, vagy a mesefiguráinak neveit. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

231/2008.(XI.18.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, 6030/11 

hrsz-ú út Lırinci utca folytatásában lévı utcarészt Lırinci utca névként 
határozza meg, továbbá a Vecsés, 6030/11 hrsz-ú út közigazgatási határ 
melletti részét pedig Városhatár út névre változtatja. 

 
2./ Felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Takács Mária 

jegyzı 
 
22 . napirendi pont: 
Önálló szennyvíztelep kialakítása  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Sok tanulmányterv készült ezzel kapcsolatosan, most ennek az összegzése sze-
repel az elıterjesztésben. Az apropót az adta, hogy készül a Csepeli nagy 
szennyvízátemelı, és azzal biztatják Vecsést, hogy ha ezt átadják, akkor beépítik 
azonnal az árakba az amortizációs költségeket, ami nagyon meg fogja emelni a 
szennyvíz díját.  
Már állásfoglalást kértek a Környezetvédelmi Minisztériumtól, ahol nem bíztat-
ták támogatással, de nem is zárkóztak el elıle. Elvileg önálló szennyvízkezelı 
létesítése lehetséges. 
Az elıterjesztés azért született, hogy a testület elvi állásfoglalást adjon arra, 
hogy önálló szennyvízkezelı épülhessen Gyál és Üllı összefogásával. 
Gyál és Üllı polgármesterével tárgyaltak ez ügyben, és elvi szinten támogatják. 
Az anyagi feltételeket kell majd hozzá biztosítani, ami minden települést érzé-
kenyen érint. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek azzal, hogy a költségek arányosak legyenek a települések között. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Jó lenne, ha a tervezés elıtt a szakhatóságok adnának elvi nyilatkozatot. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A határozati javaslat 1./ pontja: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyál- Vecsés-Üllı tele-
pülések összefogásával, a térségben tapasztalható növekvı szennyvíz kibocsátá-
si igény miatt Önálló szennyvíztelep létesítését közös beruházásban és közös 
költségviseléssel támogatja. 
A határozati javaslat 2./ pontja pedig: 
Utasítja a polgármestert, hogy az elıkészítéssel kapcsolatos munka elvégezteté-
sérıl gondoskodjon.  

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

232/2008.(XI.18.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyál- Vecsés-
Üllı települések összefogásával, a térségben tapasztalható növekvı szenny-
víz kibocsátási igény miatt Önálló szennyvíztelep létesítését közös beruhá-
zásban és közös költségviseléssel támogatja. 

Felelıs: Takács Mária jegyzı 
Határid ı: folyamatos 
 
2./ Utasítja a polgármestert, hogy az elıkészítéssel kapcsolatos munka elvé-
geztetésérıl gondoskodjon.  

 
Felelıs:   Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
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23. napirendi pont: 
Átcsoportosítás az oktatási céltartalék sorából 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 

OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

233/2008 (XI.18.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi költ-

ségvetés 7a. számú mellékletének „Oktatási céltartalék sorából az alábbi 
átcsoportosításokat rendeli el:  

 
a) Oktatási céltartalék 2.4.3. „Reprezentációs anyag”sorából 200 e Ft-ot, 

azaz kettıszázezer forintot a Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági ke-
ret 3.2. sorára 

b) Oktatási céltartalék 2.4.7. „Tartalék” sorából 600 e Ft-ot, azaz hatszáz-
ezer forintot a Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret 3.2. sorára 

c) Oktatási céltartalék 2.4.5. „Ünnepségek, rendezvények” sorából 1.000 e 
Ft-ot, azaz egymillió forintot a város karácsonyi kivilágításához szük-
séges vásárlásra a Városgazdálkodási szakfeladatra. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet következı 

negyedévi módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
Felelıs:    Takács Mária 
                   jegyzı 
Határid ı: azonnal  
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24. napirendi pont: 
Esélyegyenlıségi tervek beépítése a közoktatási intézmények nevelési és peda-
gógiai programjaiba 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Ez év júliusban elfogadta a Képviselı-testület a város Közoktatási Esélyegyen-
lıségi Programját. Ebben az elıterjesztésben az szerepel, hogy az intézmények-
nek a pedagógiai programjába ezt bele kell építeni. 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A NNÖK Képviselı-testülete egyetértési jogát adta a német nemzetiségi nyelvet 
oktató iskolák, illetve nevelési intézményekkel kapcsolatosan. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

234/2008 (XI.18.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiakban 

felsorolt nevelési, oktatási intézmények esélyegyenlıségi tervvel kiegészí-
tett, egységes szerkezetbe foglalt nevelési-, és pedagógiai programjait – 
az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mérté-
kig- jóváhagyja: 

 
Falusi Általános Iskola- Dorfschule Wetschesch Pedagógiai Programja 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Pedagógiai Programja 
Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 
Halmi Telepi Általános Iskola Pedagógiai Programja 
Vecsési Zeneiskola – AMI Pedagógiai Programja 
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Nevelési 
Programja 
Kisfaludy utcai Óvoda Nevelési Programja 
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Toldy Ferenc utcai Óvoda Nevelési Programja 
Tündérkert Óvoda Nevelési Programja 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 

gondoskodjon. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
                    polgármester 
 
      Határidı: azonnal 
 
25. napirendi pont: 
Elıirányzat biztosítása az új Mővelıdési Központ kiviteli terveinek elkészítésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

235/2008 (XI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetésben 28 800 000,- Ft-ot biztosít a „Vecsés Város-
központjának funkcióbıvítı fejlesztése címő, a KMOP-5.2.1/B” 
pályázati felhívásra benyújtott projekt keretében a Telepi út 43. szám 
alatt Mővelıdési Központ és Könyvtár mélygarázzsal építésének 
kivitelei és tenderdokumentációjának elkészítésére azzal, hogy azt 
csak sikeres pályázat esetén rendeli meg. 

2. Felkéri a jegyzıt, hogy a 2009. évi költségvetés elıkészítése során 
gondoskodjon az önrész tervezésérıl. 
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 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 

Határid ı: 2009. évi költségvetés elfogadása 
 
26. napirendi pont: 
Lanyi tó feltöltésének határidı-módosítása 
Elıterjesztı:Dabasi János 

MKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Lanyi tó feltöltését végzı cég azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testület fe-
lé, hogy a Lanyi tó feltöltésének határidejét 2009. augusztus 31. hosszabbítsa 
meg. A Bizottság olyan formában javasolja, hogy 2009. május 31-ig a Pest felé 
esı részt készre töltse fel, a másik részt pedig 2009. augusztus 31-ig. 
Ezt a Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Azt szeretné megkérdezni, hogy mi van akkor, ha nem tölti fel, mi van a szerzı-
désben? 
 
Takács Mária jegyzı: 
Ez a szerzıdés már több éves meg kell nézni, hogy mi van benne. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Azokat a kötelezettségeket, amit vállalt a cég a szerzıdésben, azokat be kell tar-
tani. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Mivel szerzıdésmódosításról van szó, meg kellene nézni a szerzıdésben, hogy 
mi az, ami jó az Önkormányzatnak, és mi az, ami nem, és annak függvényében 
kell módosítani. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a szerzıdésmódosítást a Bizottság tárgyalja újra, és utána kerül-
jön a Képviselı-testület elé megtárgyalásra. 
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Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Amennyiben nem teljesíti a cég a kötelezettségét, azt szankcionálni kellene. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Javasolja, hogy a mai napon ne tárgyalja a testület ezt a napirendi pontot, a kö-
vetkezı testületi ülésen döntsenek ebben a kérdésben. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pont levételét, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
27. napirendi pont: 
Válasz interpellációkra 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Czibolya Zoltán képviselıt, hogy a Lırinci úti buszmegállóval kap-
csolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A választ nem fogadja el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Képviselı-testületnek Czibolya Zoltán képviselı interpel-
lációjára kapott választ, melyet a Képviselı-testület 0 igen szavazattal, ellensza-
vazat nélkül, 15 ellenszavazattal nem fogadott el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Tábori Ferenc alpolgármestert, hogy a közvilágítással kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A választ elfogadja. 
 
28. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Van-e lehetıség a városban még kint lévı zsákok elszállítására, amiben a leve-
leket rakták ki a lakók, mert az egész város tele van velük. 
 
29. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Lırincz Ferencné képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a „Solya” sörözıvel kapcsolatos kér-
désére kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a Mikszáth Kálmán utcával kapcsola-
tos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Skribek Zoltán képviselıt, hogy a Teréz utcai családi házbıvítéssel 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A választ nem fogadja el, önálló napirendként javasolja megtárgyalni. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Megkérdezi Skribek Zoltán képviselıt, hogy a Lakópark mögötti területtel kap-
csolatos kérdésre kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a Lakópark mögötti területtel kapcso-
latos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
30. napirendi pont: 
Kérdések 
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Oláh László képviselı: 
Kérdése, hogy a Budapest végét jelzı tábla miért Vecsés területén van, van-e 
mód arra, hogy a helyére kerüljön? 
 
Megoldható-e az, hogy a Lidl-nél, ahol vége van a kerékpárútnak a Fı útig ki-
alakítsanak egy folytatólagosságot, ugyanis egy szakaszon abba marad, majd 
folytatódik a kerékpárút. Ráadásul elıtte ki van rakva egy kerékpárral ráhajtani 
tilos tábla. Ezt a nonszensz helyzetet kellene valahogy megoldani. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Kérdése, hogy a Szakorvosi Rendelı Intézet melletti eladó házat nem szándé-
kozza-e megvásárolni az Önkormányzat, ugyanis a környéken minden középület 
elıtt parkoló gépkocsik vannak, akik a Rendelıbe járnak, így a Posta elıtt szinte 
megállni sem lehet, az oda érkezıknek. Valahogy meg kellene oldani a Rendelı 
parkolójának a kialakítását, mivel folyamatosan bıvül, és egyre nagyobb igény 
lesz a nagyobb parkolóra.  
 
31. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Oláh László képviselı: 
Mikuláskor december 6-án ismét lesz motoros felvonulás. Immár hatodik alka-
lommal rendezik meg, amire szeretettel meghív minden jelenlévıt, aki bátorsá-
got érez magában, hogy jelmezben beöltözve végig pöfögjön a városon. 
A gyerekeknek apró ajándékokat osztogatnak majd, és egy kis örömet szeretné-
nek okozni a lakóknak is. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Mezıgazdasági Bizottság és a Képviselı-testület felterjesztésére megyei ki-
tüntetésben részesül a környezetvédelmi területen kifejtett tevékenységéért a 
Moccantó Egyesület, mely kitüntetést december 4-én vehet át. 
 
E hónap 27-én Közmeghallgatás lesz a Mővelıdési Házban 18 órai kezdettel. 
E napirendi ponton belül szeretne tájékoztatást adni a Vasút és Üllı út közötti 
sittel kapcsolatban. 
 
A vállalkozónak, aki kitermelte a sittet, annak el kell szállítani, 10-12.000 m3 

anyag elszállításáról van szó. Idıközben bejelentkezett egy olyan cég ennél a 
vállalkozónál, aki ezt a sittet útalapba valónak tudja feldolgozni, köbméteren-
ként 1400,-Ft/ÁFA árért. 
A Vagyongazdálkodási osztály háttértárgyalásokat folytatott, ahol a cég 5 millió 
forintos felajánlást tett az Önkormányzatnak plusz 4 millió forint szállítási költ-
séget átvállalt.  
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A kérdés az, hogy érdekli e az Önkormányzatot ez a lehetıség, folytassák-e a 
tárgyalásokat, vagy nem.  
Az útalapba a zúzalékot kb. 8000,-Ft/m3 áron vásárolják meg, így pedig 2000,-
Ft/m3 árban jönne ki. 
 
32. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Takács Mária jegyzı: 
Központi Konyha vezetıi pályázatának elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
A köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2009. évre vonat-
kozó kiemelt célok meghatározása  
Elıterjesztı: Takács Mária jegyzı 
 
Közmődíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária jegyzı 
 
2009. évi átmeneti gazdálkodás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Fıépítész tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szinai János fıépítész 
 
2009. évi munkaterv összeállítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Felterjesztés cím adományozására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Williams’s TV szerzıdésének meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Adorján Endre Önkéntes Tőzoltó Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
 
IVIDENT Bt. kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
 
Lanyi-tó feltöltésének határidı-módosítása 
Elıterjesztı: Dabasi János 
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Alapító okiratok módosítása  
Elıterjesztı: Takács Mária jegyzı 
 
Az önkormányzat településrendezési-építészeti mőszaki tervtanács mőködtetésé-
rıl szóló 7/2007. (III.22.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a nyílt ülést bezárja 18.30-kor. 
 
 

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


