
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 21-én meg-
tartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1.  (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Dabasi János, dr.Fekete 
Károly, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, 
Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
az intézmény vezetıket, a hivatali dolgozókat, valamint a megjelent érdeklıdı-
ket.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen 
van. Vékony Ferenc képviselı  úr késıbbre jelezte érkezését.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontot: 
Rendırség részére támogatás biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
Felterjesztés Pest megyei Sportkitüntetésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendeket, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Levételre javasolja az alábbi napirendi pontot: 
Pályaválasztási tanácsadó beszámolója 
Elıterjesztı: Tárnokiné Törı Krisztina 
            Intézményvezetı 
 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendet, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
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Balogh Csongor képviselı: 
Javasolja 8.napirendi pontként tárgyalni a Zajvédelmi Bizottság beszámolóját, 
miután a Repülıtér képviselıje még nem érkezett meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok cseréjét, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
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: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Kis Tóth János 

 Intézményvezetı 
4.Napirendi pont: 
Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi I. félévi beszámo-
lója 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc  

Alpolgármester 
5.Napirendi pont: 
A Központi Konyha 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Józsa Katalin  

Intézményvezetı 
6.Napirendi pont: 
Folyószámla hitel összegének megemelése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
7.Napirendi pont: 
Vecsési Beruházó Víziközmő Társulat részére pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Zajvédelmi Bizottság 2008. év elsı félévének munkájáról 
Elıterjesztı:Balogh Csongor 
  Képviselı 
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9.Napirendi pont: 
Beszámoló a peres ügyekrıl 
Elıterjesztı: dr. Palkó József 
   ügyvéd  
10.Napirendi pont: 
Rendırség részére támogatás biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János  

 Mg.Biz.elnöke 
12.Napirendi pont:  
Vecsés, 2310/16, 2312, 2313 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás reklámfelület értékesítésének átadásához a Vecsés 
Sportjáért Közalapítvány részére  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
14,Napirendi pont: 
Budai Nagy Antal út felújításához pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
A 30 millió forintos mőködési céltartalék felosztása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
16.Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi építési szabályzat 18/2006.(IX.28.) rendeletének módosítása  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
17.Napirendi pont:  
G.Ferenczy Hanna könyvének kiadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
18.Napirendi pont: 
Vecsés Polgárır Egyesület részére pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
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19.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2008. (…) rendelete a piacról 
Elıterjesztı: Takács Mária  

Jegyzı 
20.Napirendi pont: 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) Ök.      rende-
let módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
21.Napirendi pont: 
Vecsés, 6145 hrsz-ú ingatlan megosztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
22.Napirendi pont: 
Felhalmozási és mőködési céltartalékok felhasználása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
23.Napirendi pont: 
Káposztafeszt rendezıinek jutalmazása 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mg.Biz.elnöke 
24.Napirendi pont:  
Toldy Ferenc utcai Óvoda vezetıjének álláshely kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
25.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása a városközpont közterületeinek tervezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
26.Napirendi pont: 
Vecsés Városközpont tervdokumentációira pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
27.Napirendi pont: 
Bejegyzés az Aranykönyvbe 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
28.Napirendi pont: 
Nevelési-oktatási intézmények maximált létszámtúllépésének engedélyezése 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
29.Napirendi pont: 
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Interpellációra válasz  
30.Napirendi pont: 
Interpelláció 
31.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
32.Napirendi pont: 
Kérdések 
33.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
34.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
35.Napirendi pont: 
Felterjesztés Pest-megyei sportkitüntetésekre 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Zárt ülés: 
36.Napirendi pont: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány átalakítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
37.Napirendi pont: 
Simonovics Károlyné fellebbezése 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı  
 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
1.Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı. 
A Repülıtér környezetében állandósuló zajproblémák miatt egy szakértıi cégtıl 
megrendelte Vecsés Város Zajstratégiájának elkészítését. A jelenlegi törvényi és 
jogszabályi környezet mellett feltérképezik, hogy mely igényekkel léphetnek fel 
már most ezeknek keretében, illetve milyen reális célkitőzéseket állíthatnak ma-
guk elé.  
A legutóbbi konzultációs ülésen, melyet a BA Zrt rendezett az érintett önkor-
mányzatok és az illetékes szervek bevonásával egyértelmővé vált, hogy a szom-
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szédos önkormányzatoknak, a fıvárosnak és Pest megyének együtt kell mőködni 
a Repülıtér és környezetének  fejlesztésével összefüggı kérdésekben. Az ügy 
volumene jóval túlnı az önkormányzati hatáskörökön, nemzetgazdasági érdek-
rıl van szó.  Ezért kezdeményezte, hogy az érintett önkormányzatok és a fıváros 
a szakértık bevonásával közös álláspontot alakítsanak ki. A megbeszélésre ok-
tóber 2-án került sor, az ott megfogalmazott javaslatokat és a jegyzıkönyvet el-
küldték minden résztvevınek véleményezésre. A végsı cél, hogy a nagyberuhá-
zás mellett szükséges fejlesztéseket törvénybe rögzítse a Parlament, illetve a már 
megjelölt infrastruktúrális fejlesztéseket minél elıbb, de legalább határidıben 
kezdjék meg. /M4-es helikopter út/  
 
A Tündérkert Óvoda pályázatát forráshiányra való hivatkozással elutasították, 
mivel a bírálati szempontokban olyan számukra hátrányos pontozással találkoz-
tak,  mely megítélése szerint nem szabályos /ellentmond az értékelési útmutató-
val/ panaszt nyújtottak be, melyre válasz még nem érkezett. 
 
A Városközpont Pályázat befogadásáról  már tájékoztatta a Képviselı-társakat, 
október 14-én az irányító hatóság szakemberei helyszíni bejárást tartottak és kö-
zölték, hogy a pályázati anyag figyelemre méltó. Itt szeretné megjegyezni, hogy 
a monori kistérségben egyedül  Vecsésen tartottak helyszíni bejárást.  
 
A 8 utcát érintı un. nagy útépítési pályázat a kivitelezés befejezı stádiumához 
érkezett.  A mőszaki ellenır és a projekt menedzser, valamint a Vagyongazdál-
kodási Osztály folyamatosan tartja a kapcsolatot a kivitelezı cég építés vezetı-
jével.  
 
Szeptember 23-án az érintett utcák lakosainak Fórumot szerveztek.  
Idıközben lehetıségük nyílt, hogy a Pro-régio ügynökség hozzájárulásával bı-
vítsék a mőszaki tartalmat, így 6 utcában + 2 cm aszfalt réteg kerül elhelyezésre. 
/2x4/. 
 
A városban számos saját önerıs beruházást is végeztek. Felújították a Károly 
utcát (település rendezési szerzıdés keretében biztosították a fedezetet/ és a régi 
Ecseri út is szegélykövet és új kopóréteget kapott. Készül a régi Ecseri úti üzlet-
sor elıtti terület burkolása, elkészült a Zsák utca  burkolat javítása.  
A szolgáltató ház elıtt a Temetı üzemeltetıjével közösen parkolót építettek. /A 
térkövet a város biztosította. / 
Az Öregek Napközi Otthonának udvara is térkı burkolatot kapott. 
 
A nagysorompó és a nagy állomás között a régi buszfordulótól a Battyhányi ut-
cáig a közterület szépítése befejezıdött és a vízelvezetési rendszer is megújításra 
került. Külön öröm, hogy a gyalogátkelı helyek a hétvégén felfestésre kerültek.  
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A Sportpályán folytatódnak a munkálatok, a hátsó nagy pálya kialakítása jelen-
leg zajlik, a pálya elıtti parkoló is megépült, valamint a Halmi telepi iskola ud-
varán elkészült a mőfüves focipálya is.  
 
A Pest megyei Fıügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztálya meg-
vizsgálta a köztisztviselıi jogviszony megszőnésére vonatkozó rendelkezések 
érvényesülését a Polgármesteri Hivatalnál. 
Az ügyészségi vizsgálat törvénysértést nem állapított meg. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál október hónapban a III. ISO minısítés megtörtént, 
amely eredményes volt. 
 
A Polgármesteri Hivatal Képviselı-testülete határozata alapján megrendelte az 
ügyirat kezeléshez kapcsolódó és a jogszabályi kötelezettségnek megfelelı ügy-
irat kezelési rendszert, amelynek betanítása folyamatban van és a minisztérium 
engedélyezése esetén nem január 1-tıl, hanem november 17-tıl szeretnénk be-
vezetni a Hivatalnál.  
 
Október 6-án a nemzeti gyásznapon a szokásos megemlékezést megtartottak.  
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót, melyet a Képviselı-testület 15 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

beszámolót elfogadja. 
 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a Képviselı-testület 16 egyhan-
gú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.  
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Kis Tóth János 

 Intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Üdvözli Kis Tóth Jánost a Mővelıdési Ház igazgatóját. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az OMSB tárgyalta a beszámolót, nagyon szép, tartalmas  anyagot kaptak az 
Igazgató úrtól. A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszöni a beszámolót és az egész évi munkát. Vecsésen sok rendezvény van, 
így a különbözı fesztiválok, gyermeknap, amelyek beépültek a városi ünnepsé-
gek sorába, és ebbıl a  Mővelıdési Ház kiveszi  a részét. További jó munkát kí-
ván.  
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a József Attila Mő-
velıdési Ház beszámolóját, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 
 

187/2008.(X.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a József Attila Mővelıdési Ház 

2007-2008. évi szakmai tevékenységérıl szóló 
beszámolóját elfogadja. 

 
 
4.Napirendi pont: 
Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi I. félévi beszámo-
lója 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc  

Alpolgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Dajka Tünde intézményvezetı asszonyt. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja. 
 
Dajka Tünde intézményvezetı: 
Vecsés városban 2008. februártól indult be a házi segítségnyújtás. 42 készülék 
van kihelyezve idısek részére, az ellátás jól mőködik. Folyamatos kapcsolatban 
állnak a Vecsési Gondozási Központ dolgozóival. Ebben a szakfeladatban 
Gyömrı város lett a gesztor. Gyömrı hívja le a normativát, ez ebben az évben 
1.110. e Ft-ot jelent, a telepítési kiadás pedig 500 e Ft lesz.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni a kiegészítést, és további jó munkát kíván. 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Gyömrı és Kör-
nyéke Szociális Szolgáltató Központ 2008. I. félévi  beszámolóját, melyet a 
Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 

188/2008.(X.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Gyömrı és Környéke Szociális Szolgáltató Központ  

2008. I. félévi beszámolóját  elfogadja. 
 

 
5.Napirendi pont: 
A Központi Konyha 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Józsa Katalin  

Intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti  a Központi Konyha vezetıjét, Józsa Katalin asszonyt.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja. Hiá-
nyolja azonban az anyagban  egy-két grafika megjelenítését a tavalyi évhez vi-
szonyítva. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni a beszámolót, további jó munkát kíván. 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Központi Konyha 
2008.évi beszámolóját, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazat-
tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 
 
 

189/2008.(X.21.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Központi Konyha 2008. évi beszámolóját elfogadja. 

 
 
 
6.Napirendi pont: 
Folyószámla hitel összegének megemelése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, a módosított határozati javaslat kiosztásra került. 
Az önkormányzati üzletágvezetı asszony javaslatot tett, hogy módosítsák a ha-
tározati javaslatot. Ha felemelik az összeget, újratárgyalják a kondíciót és nem 
lesznek igazak a feltételek a mostani állapothoz viszonyítva. A hitelt azért sze-
retnék felemelni, hogy a lekötött pénzhez ne kelljen hozzányúlni.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A Képviselı-testület úgy döntsön, hogy a folyószámla hitelkeretet csak akkor 
egészítsék ki 300 millió Ft-ra, ha ezt a helyzet indokolttá teszi. A Képviselı-
testület adjon felhatalmazást arra, hogy a polgármester ismételt testületi döntés 
nélkül a hitelszerzıdést aláírja. A 11 millió Ft kamatot nem szeretnék elveszíte-
ni. A hitel alapvetıen a pénzügyi likviditáshoz kellene.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

190/2008.(X.21.) határozat 
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1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a fo-
lyószámla hitelkeret 150.000.000 Ft-tal történı megemeléséhez; a 
következı feltételek mellett: a folyószámla-keret 300.000.000,- Ft-
ra történı kiegészítésének igénybevételére felhatalmazza a Pol-
gármestert a likvid helyzetet figyelembe véve; egyben felhatalma-
zást ad arra is, hogy ismételt testületi döntés nélkül a hitelszerzı-
dést aláírja. 

2) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget 
vállal arra, hogy a folyószámla hitel futamideje alatt a folyószámla 
hitel és járulékait a futamidı éveiben a felhalmozási és tıke jelle-
gő kiadásokat megelızıen a költségvetésbe betervezi és jóváhagy-
ja; a folyószámla hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául 
az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. 

3) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szó-
ló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

4) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

Felelıs: Szlahó Csaba Takács Mária 
   Polgármester Jegyzı 
Határid ı: folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
 
7.Napirendi pont: 
Vecsési Beruházó Víziközmő Társulat részére pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
14-én a Viziközmő  Társulat megtartotta küldöttgyőlését. A Képviselı-testület 
december 31-ig meghosszabbította a Viziközmő Társulat mőködését. Így ennek 
megfelelıen a Viziközmő Társulat december 31-vel lesz pénzügyileg lezárva és 
február hónapra az összes anyag elkészítésre kerül.  Júliusban a Viziközmő Tár-
sulat 24 millió Ft-os hátralékot adott át az Adó Osztálynak, úgy gondolja, hogy 
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ha ezt az Önkormányzat a jövı évben be tudja hajtani, az tiszta megtakarítás lesz 
a Társulat részérıl. Ebbıl már kaptak a múlt évben is hitel törlesztésre, de 10 
millió Ft nagyságrendő pénz megmaradhat az Önkormányzatnak. Minden ki-
adást december 31-ig rendezni kell. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

191/2008.(X.21.) határozat 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költ-
ségvetés általános tartalékalapjából 4.000.000 Ft-t biztosít a Vecsési 
Beruházó Viziközmő Társulat részére. 

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

Felelıs:  Takács Mária Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Zajvédelmi Bizottság 2008. év elsı félévének munkájáról 
Elıterjesztı:Balogh Csongor 
  Képviselı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A beszámoló részletes volt, a Bizottság  annak elfogadását javasolja.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Sajnálja, hogy a Repülıtér képviseletében nem jelentek meg, annak ellenére, 
hogy erre ígéretet kapott.  
Az elmúlt idıszakban három fontos dolog történt. 
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1. Decemberben megalkotásra került a zajbírságolási rendelet 
2. A Repülıtér a Zajvédelmi Bizottság jogállásáról szóló átvizsgálását kéri 
3. A stratégiai intézkedési terv megszületett. 

A repülıtérnek az a legnagyobb fogása, hogy elkezdte a passzív akusztikai zaj-
védelmet Üllın. Nem ablakcsere történik, hanem zsanéros üveglapot raknak az 
ablakokra.  
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Kérdése, hogy Vecsés vonatozásában passzív akusztikai védelemre számíthat-
nak-e?  
Megkeresték a lakók, hogy a cserepek leesnek a háztetırıl. 
Nagy zaj van, megrepedeznek a falak. Az Önkormányzat tegyen valamit  a vé-
delmükre, vagy kártérítést kapjanak. Sokkal súlyosabb a helyzet, mint néhány 
évvel ezelıtt volt.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A beszámoló elsı bekezdésének c./ pontjával kapcsolatban: ha nem kérték ki és 
van véleménye, jó volna azt az álláspontot amit Vecsés képvisel, azt elmondaná 
a bizottsági üléseken. . Kérdése, hogy a mostani fejlesztésnél kikérték-e ennek a 
bizottságnak a véleményét.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Repülıtér fejlesztésekor a felelıs projekt menedzser odahoz egy anyagot a 
Bizottság elé azzal,  hogy ennyi lenne, azt nyugtázza és továbbmegy. Mint emlí-
tette a Repülıtér is kezdeményezi a Zajvédelmi Bizottság jogállásáról szóló ren-
delet átvizsgálását.  Rozgonyi úr javaslatára a kerületek összejöttek, próbáltak 
egyeztetni, ami lehetetlen volt. Mindenkinek más volt az érdeke, így Üllınek és 
Vecsésnek is.  
Vecsés város érdekében azt javasolja: van egy olyan szakember, aki ezt a világot 
nagyon ismeri. İ el fog készíteni a városnak 3 hónapon keresztül egy olyan 
anyagot, amivel esetleg keresnivaló lehet a Repülıtéren. Az a nagy probléma, 
hogy egyenértékő zajterhelésrıl van szó, ez pedig felátlagolja azt a zajt, amit 
adott pontban hallanak. De a jogszabály nem ezt a zajt méri, hanem összeadja a 
zajokat és kiátlagolja, és így az már nem éri el a zajhatárt.  
Nem csak a zajterheléssel foglalkoznak, hanem a turbolencia által okozott kárral 
is foglalkoznak. Sajnos, mint bizottsági tagnak kevés a ráhatása a bizottsági 
munkára.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Tájékozatja a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Jegyzı és Közigazgatás c. 
szaklapban „Zajvédelem Ferihegyen” címmel jelent meg Takács Mária jegyzı 
asszony írása, melyhez ez úton is gratulál.  
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Takács Mária jegyzı: 
Megtiszteltetésnek vette a szerkesztıi bizottsági ülésen, hogy felkérték a cikk 
megírására a Ferihegyi Repülıtér környéki zajproblémákkal kapcsolatban. Vé-
leménye szerint ott kezdıdik a probléma, hogy jelenleg a zajvédelmi hatóságok 
által meghatározott értékek nincsenek meghatározva. 2002-ben hozott a légügyi 
hatóság határozatot, amelynél az önkormányzatok fellebbezése alapján a fel-
ügyeleti szerv új eljárást rendelt el, amely a mai napig nem záródott le. A cikk-
ben a turbolens hatásokkal kapcsolatban emelte ki Vecsést. Az üzemeltetı ezzel 
a kérdéssel egyáltalán nem hajlandó foglalkozni. Ebben a kérdésben az Önkor-
mányzat teljesen magára van hagyva. Csak egyetlen egy kérése volt az üzemel-
tetı felé, hogy a tőrıképes lakosságot vegyék partnerként. A Repülıtér üzemel-
tetıinek problémája, hogy fejlesztései tekintetében úgy gondolja, hogy a keríté-
sen kívüli problémákat nem kell kezelnie, azok nem tartoznak a feladatai közé. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Zajvédelmi Bizottság 
beszámolóját, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

192/2008.(X.21.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Zajvédelmi Bizottság 2008. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló a peres ügyekrıl 
Elıterjesztı: dr. Palkó József 
   ügyvéd  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a peres ügyekrıl szóló 
beszámolót, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

193/2008.(X.21.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a peres ügyekrıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
10.Napirendi pont: 
Rendırség részére támogatás biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elkövetık kézre kerültek, a nyomravezetıi díj nem került kitőzésre.  Tekin-
tettel arra, hogy a Rendırség eredményes munkát végzett, javasolja, hogy a már 
meghatározott összeget a Rendırség részére támogatásként biztosítsák azzal, 
hogy az a munkában résztvevı nyomozók részére kerüljön kiosztásra.  
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

194/2008.(X.21.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
140/2008.(VII.22.) határozatát a következık szerint módosítja:  
A Pest Megyei Rendırf ıkapitányság részére átutalt 693.750 Ft bruttó 
összeget támogatásként biztosítja a Kapitányság részére azzal, hogy a 
nyomozásban résztvevık részére az kifizetésre kerülhessen. 
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2) Felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodás elkészíté-

sérıl és aláírásáról gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
11.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János  

 Mg.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Mezıgazdasági Bizott-
ság 2007. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a Képviselı-testület 16 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meg-
hozta határozatát: 
 
 

195/2008.(X.21.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2007.évi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 
 
12.Napirendi pont:  
Vecsés, 2310/16, 2312, 2313 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

196/2008.(X.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Vecsés, 2310/16, 2312 
és 2313 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását határozza el. A telekalakítás 
során a városház elıtti terület – közkert – a 2312 hrsz-t kapja, a 2313 
hrsz (víztorony) területe 2310/16 hrsz-ú ingatlan területébe beolvad. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Szlahó Csaba  
         polgármester 
 
13.Napirendi pont: 
Tulajdonosi hozzájárulás reklámfelület értékesítésének átadásához a Vecsés 
Sportjáért Közalapítvány részére  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt elfogadásra ajánlja azzal a módosítás-
sal, hogy a Halmi téri Általános Iskola mőfüves pálya palánkjának értékesítésére 
is kössenek szerzıdést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határo-
zati javaslatot, mely szerint a Halmi téri Általános Iskola mőfüves pálya palánk-
jának értékesítésére is kössenek szerzıdést, melyet a Képviselı-testület 16 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meg-
hozta határozatát: 
 

197/2008.(X.21.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint tulajdonos hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Vecsés Sportjáért Közalapítvány kössön szerzıdést a 
Vecsés, Dózsa György út 35-37. sz. alatti Sportpálya reklámfelületeinek, a 
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Halmi téri Általános Iskola mőfüves pálya palánkjának értékesítésére, 
melynek bevétele az Alapítvány bevételét képezi. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  polgármester 
 
 
14,Napirendi pont: 
Budai Nagy Antal út felújításához pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az Önkormányzat pályázatot nyert el a Budai Nagy Antal utca felújítására.  
A pályázatban 4 cm vastagságú aszfaltszınyegezés szerepelt. Azonban a mősza-
ki ellenırrel közösen tartott helyszíni bejárás eredményeként megállapítást 
nyert, hogy az út pályaszerkezete olyan nagy felületen megrepedezett, hogy egy 
4 cm-s aszfaltszınyegezéssel 1-2 éven belül újra megrepedezne az aszfalt. A 
Gazdasági  Bizottsági ülésre meghívták a saját mőszaki ellenırüket Lévai And-
rást, aki két alternatívát vázolt fel: 
- Két rétegben, összesen 8 cm vastagságú aszfalttal és geohálóval erısítsék meg 
a pályaszerkezetet. Ez  10 millió Ft + költséget jelentene. 
- Hideg remix eljárás: egy betonszerő réteget ad, amit ha nem egybe tesznek ki 
el fog válni és ennek a betonnal van egy olyan tulajdonsága, hogy ha nem rak-
nak bele hálót, töredezni fog. Ezen a részen az utca olyan homokos, hogy azt 
nem javasolják. 
Célszerő volna ezen a részen a pókhálós részeknek a kijavítása és kétrétegő asz-
falt lerakása. Úgy kell ezt megcsinálni, hogy hosszú távon megoldás legyen.  
Javasolja a két rétegő megoldás elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, javasolja az 1. határozati javaslat elfogadását, 
mely szerint két rétegő aszfalt lerakása célszerő, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 

198/2008.(X. 21.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 
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költségvetés pályázati céltartalék a Károly utca felújítása pályázat 
önrészére elkülönített összegbıl bruttó 6 144 814,- Ft-ot, a „közutak, 
hidak üzemeltetése” keret terhére 4 591 888,- Ft-ot biztosít a Budai 
Nagy Antal utca felújításának pótlólagos költségeire, a 2 x 4 cm 
vastagságú aszfaltszınyegezés mőszaki megoldására. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 

Határid ı: 2008. december 31. 
 
15.Napirendi pont: 
A 30 millió forintos mőködési céltartalék felosztása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, melynek elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

199/2008.(X.21.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a 
2008 évi költségvetési rendelet 7/a   30 000e Ft  Egyéb céltartalék mel-
léklet szerinti felosztásához. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezet elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl gon-
doskodjon. 

Felelıs: Takács Mária 
Határid ı: 2008. évi beszámoló 
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16.Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi építési szabályzat 18/2006.(IX.28.) rendeletének módosítása  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Település rendezési szerzıdést szoktak kötni az ilyen beruházókkal. A beruházó 
vállalja, hogy a létesítmény megközelíthetıségének közúti kapcsolatát kialakítja, 
a belsı kiszolgáló utakat saját területén belül kiépíti. A szabályozási terv módo-
sításának költségeit az ingatlan tulajdonosa vállalja.  
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

200/2008.(X.21.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete támogatja a 
vecsési 0152/21. helyrajzi számú terület fejlesztıjének kérését, misze-
rint e terület szabályozási terve és a VÉSZ erre vonatkozó szöveges 
szabályozása módosul – amennyiben a terület fejlesztıje a törvényben 
elıírt módon a szabályozási terv módosítását saját költségén elvégez-
teti. 
Ez az elızetes elvi támogatás nem jelent garancia vállalást a terv jó-
váhagyására. 
 

2. A szabályozási terv módosításához az 1997. évi LXXVIII. törvény 
30/A § alapján a terület fejlesztıjével településrendezési szerzıdést 
kell kötni. 

 
 Határidı: folyamatos 
 Felelıs:   Szlahó Csaba 
           polgármester 
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17.Napirendi pont:  
G.Ferenczy Hanna könyvének kiadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

201/2008.(X.21.) határozat 
 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint G. 
Ferenczy Hanna  szellemi alkotásainak örököse 400 eFt-ot biztosít a 
2008. évi költségvetési rendelet általános tartalékalap sorának terhére 
G. Ferenczy Hanna: Holdudvar c. könyvének legalább 500 példány-
ban történı kiadására a DZL-Kiadó gondozásában. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításá-

ról szóló rendelettervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

Határid ı:  2008. december 
Felelıs:  Takács Mária 
        jegyzı 

 
 
18.Napirendi pont: 
Vecsés Polgárır Egyesület részére pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Az elmúlt idıben lakossági panaszok érkeztek, hogy a gépkocsikból leszívják a 
benzint. A nagy útépítések alkalmával nem tudtak hová állni a gépkocsi tulajdo-
nosok, ezért biztosítottak egy ırzı parkolót a Futballpályán. A Halmi utcát és a 
pályát a Polgárırség ırizte, járıröztek, ennek következtében nem érkezett több 
panasz.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. Az ırzéseket 
4 személy végezte.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

202/2008.(X.21.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 
költségvetés általános tartalékalapjából 360.000 Ft-t biztosít a Vecsési 
Polgárır Egyesület részére.  

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról rende-

let-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
 

 
19.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának 21/2008. (X.30.) rendelete a piacról 
Elıterjesztı: Takács Mária  

 Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, annak elfogadását javasolja. 
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Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

21/2008.(X.30.) Rendelet  
 

Vecsés város Önkormányzatának 
21/2008.(X.30.) rendelete 

a piacról 
 
 

 Vecsés város Önkormányzatának Képviselı testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)  - a 
helyi önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, a vásárokról és piacokról szóló, többször módosított  35/1995.(IV.5.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Korm.rendelet)  foglaltakra figyelemmel – a piacról a következı 
rendeletet alkotja: 
 

A piac fenntartása és üzemeltetése 
1.§ (1) A lakosság ellátásának biztosítása érdekében az Önkormányzat a város -   Miklós utca 
– Eötvös utca – Városháza által határolt, 1651/5 hrsz-ú, 1200 m2 nagyságú – közterületén  
piacot tart fenn. Az Önkormányzat által fenntartott piac üzemeltetését a Polgármesteri Hivatal 
(üzemeltetı) végzi. 
  

 (2) A piac hetenként két alkalommal, csütörtök és szombati napokon 6.00 órától 13.00 óráig, 
tartható nyitva. Amennyiben a piactartás napja ünnepnapra esik, akkor a piac elmarad. 

 
 (3) Az árukirakodásra, (sátor-, asztalállítás) a nyitvatartási idı elıtt, összepakolásra (sátor, 
asztal szétszedése, göngyöleg, hulladék eltávolítása) a nyitvatartási idı után egy óra áll az 
árusok rendelkezésére.  
 
2.§  (1) A  piacon  - a Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdésében  meghatározott kivételekkel – a 
(2) bekezdésben meghatározott árú- és termék értékesítést, valamint vendéglátóipari tevé-
kenységet az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az elárusító helyre, az árusí-
tást végzı személyre és az árusított termékre vonatkozó élelmiszerbiztonsági, közegészség-
ügyi, állat- és növény-egészségügyi, környezetvédelmi hatósági elıírások -különös tekintettel 
a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) 
EüM  rendeletben foglaltak - megtartásával lehet folytatni. 
 
      (2) A piacon csak élelmiszert, baromfit, nyulat, virágot, mezıgazdasági terméket, fenyı-
fát, ruhanemőt, cipıt, könyvet, háztartási eszközöket, szınyeget, méterárút, fonalat, textíliát 



 24 

szabad árusítani. Élelmiszer (pl: gomba, vágott állat, tejtermék, stb.) hatósági szakvizsgálat 
nélkül nem árusítható. 
 
     (3) A piacon  csak a Korm.rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint (4)-(5) bekezdésé-
ben meghatározott  szervezetek (alkalmazottai), illetıleg magánszemélyek (családtagjai)  áru-
síthatnak, amelyek (akik) az Európai Gazdasági Térség Tagállamában székhellyel vagy lakó-
hellyel rendelkeznek. 
 
    (4) Mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı személy kizárólag a 
Korm.rendelet 4.§ (2) bekezdésében meghatározott termékeket árulhatja. 
 

Helyfoglalás és helyhasználat 
  
3.§ (1) A piacon árusítani a napi helyfoglalás meghatározott sorrendjében a piacfelügyelı által 
meghatározott helyen,  valamint az erre a célra hosszabb idıtartamra bérelt helyeken   hely-
használati díj (4.§) megfizetése ellenében szabad. Az árus az árusításra kijelölt helyet rendel-
tetésének megfelelıen köteles használni. 

 
      (2)  Napi helyhasználatnál a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A helykijelö-
lésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az árusok - amennyiben az elárusító helyeket rend-
szeresen igénybe veszik – mindig ugyanarra a helyre kerüljenek. Ha a rendszeres igénybevétel 
három alkalommal szünetel, az árus érkezési sorrend szerint nyer elhelyezést. A nyitás után 
érkezı árus csak a fennmaradó üres helyet foglalhatja el. 
 
    (3) A piaci értékesítıhelyek hosszabb idıtartamra (hónap, év) az üzemeltetıvel kötött bér-
leti szerzıdés alapján - az abban meghatározott díj elızetes megfizetése ellenében - is haszná-
latba vehetık. 
 
   (4) Árusítás csak asztalokról vagy - a piac erre a célra  külön kijelölt területén – jármő rak-
felületérıl (gépkocsi, kifogatolt lovaskocsi, kézikocsi), egyes áruk (pl: virág, dinnye, 
zsákosburgonya stb.) esetében földrıl történhet.  
 
    (5) Az értékesítık és az áruszállítók a piac területén lévı létesítményeket, árusító asztalo-
kat, szeméttárolókat rendeltetésüknek megfelelıen kötelesek használni. Az elárusítóhelyet és 
az asztalok elrendezését csak az üzemeltetı engedélyével lehet megváltoztatni. 
 
    (6) Az árusító asztalokat, sátrakat és az árukat és a göngyöleget úgy kell elhelyezni, hogy 
azok a  vásárlók közlekedését ne akadályozzák. Az egymás mellé felállított asztalcsoportok 
között legalább egy méter  széles távközt kell hagyni. A göngyöleget az árusítóhely mellett 
csak  a piac nyitva tartása alatt  szabad tárolni. 
 
    (7) Az áruszállító jármővek (gépkocsi, lovaskocsi) a piac területén a kijelölt útvonalon csak 
4 km/óra sebességgel (lépésben) közlekedhetnek és meghatározott rendben állhatnak meg. A 
le- és felrakodás ideje alatt a gépjármővek motorját le kell állítani. Az árut szállító jármővek-
nek a rakodás befejezése után a piacot azonnal el kell hagyni  és a piac zárásáig  csak a kije-
lölt parkolóhelyen várakozhatnak. A kerékpárokat a kijelölt helyen kell tárolni. 
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                                                                 Helyhasználati díj 
 
4.§ (1) A piaci árusító helyek használatáért e rendelet mellékletében meghatározott  mértékő        
havi vagy napi díjat kell fizetni.  
 
      (2) A helyhasználati díjat az árusító helyek alapterületének nagysága alapján kell megálla-
pítani. Az alapterület nagyságát m2-ben kell meghatározni. Minden megkezdett m2 egésznek 
számít. 
 
     (3 ) Napi helyhasználat esetén a helyhasználati díjat a helypénzt beszedı az üzemeltetı 
által megbízott személy (piac felügyelı) felhívására azonnal – nyugta ellenében - meg kell 
fizetni.  
 
      (4) A hosszabb idıtartamra (hónap, év) bérelt árusítóhelyek   helyhasználati díját - az elsı 
hónapra esı részt, a helyhasználatról szóló bérleti szerzıdés megkötésével egyidejőleg, azt 
követıen pedig minden hónap 5. napjáig - a Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy a Polgár-
mesteri Hivatal bankszámlájára kell befizetni.  
 
     (5) Vecsés városban állandó lakóhellyel rendelkezı mozgáskorlátozottak és 70 éven felüli-
ek a mellékletben megjelölt asztal-bérleti  díj 50%-át fizetik. E személyek helypénz megfize-
tésére nem kötelezhetık. 
 

A helyhasználat megszőnése  
 

5.§ (1) A hosszabb idıtartamra szóló helyhasználat közérdekbıl, 15 napos határidıvel, írás-
ban felmondható.  
 
       (2) Ha a helyhasználó az esedékes díjat a helyhasználati engedélyben (szerzıdés) megje-
lölt idıpontig nem fizeti meg  vagy, ha e rendelet elıírásait és a helyhasználati engedélyben 
megállapított feltételeket nem tartja be, az üzemeltetı a helyhasználati engedélyt – írásban, a 
felmondás indokát is megjelölve - azonnali hatállyal felmondja. 

 
       (3) Az üzemeltetı a piaci árusítóhely bérlıjének  kérelmére - indokolt esetben - meghatá-
rozott idıre  a helyhasználat szüneteltetése engedélyezheti. A helyhasználat szüneteltetése a 
díjfizetési kötelezettséget nem érinti. 
 

Piacrendészeti feladatok,  a piacfelügyelı hatósági jogköre 
 
6. §(1) A piac rendjének biztosítása, a helykijelölés és a helyhasználati díj beszedése, a piac 
rendjének ellenırzése a hatósági jogkörrel felruházott piacfelügyelı feladata. A piacfelügyelı 
köztisztviselı, aki feladatának ellátása során jól látható helyen „piacfelügyelı” felirattal ellá-
tott megkülönböztetı jelvényt (karszalagot) visel. Intézkedése során köteles megbízását 
tanusító igazolványt felmutatni. 
 
    (2) A piacfelügyelı jogosult a piac területérıl azonnali hatállyal kitiltani azt, aki magatartá-
sával zavarja a piac rendjét, vagy a helyhasználati díj kifizetését megtagadja. A 
kitiltás az árusítás napjára szól. 
 
   (3) A piacfelügyelı 3 hónapig terjedı idıszakra kitilthatja azt, aki (akit): 
      a) magatartásával a piac rendjét több ízben zavarja; 



 26 

      b) helyhasználati díjfizetési kötelezettségének ismételten nem tesz eleget; 
      c) ismételt  pótdíj fizetésére kellett kötelezni; 
      d) olyan árut vagy terméket árusít,amelyre engedéllyel nem rendelkezik; 
      e) az áruk és termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályokat megszegi. 
 
 (4) A piacfelügyelı a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott hatósági ellenırzésre jogosult. Így különö-
sen: 
     a) helyszíni ellenırzést tarthat, iratok bemutatását, illetve jogszabályban meghatározott 
adatok szolgáltatását,iratok bemutatását kérheti; 
     b) helyszíni ellenırzése során hatásköre gyakorlásának keretei között   az ellenırzés tár-
gyával összefüggı bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat 
vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, adatot vagy tájékoztatást kérhet, nyilatkozat tételére 
hívhat fel. Az ellenırzés során fénykép vagy videó felvételt készíthet. 
 
     (5) A piacfelügyelı ellenırzi a jogszabályok piac mőködésére és árusok tevékenységére 
vonatkozó rendelkezéseinek érvényesülését, a közegészségügyi és más hatáskörrel rendelkezı 
hatóságok végrehajtható határozatainak teljesítését. Szükség esetén közterület-felügyelıi vagy 
rendıri segítséget kérhet, szabálysértési vagy büntetı eljárást kezdeményezhet. 
 

A piac rendjével kapcsolatos egyéb elıírások 
 

7.§  (1) A piaci árusító helyen kizárólag szabályszerően hitelesített mérleget, súlyt és egyéb 
mérıeszközt szabad használni. A mérleget úgy kell elhelyezni, hogy a beosztás és a mutató a 
vevıvel szemben álljon, az áru és a súly a vevı által jól látható legyen. A mérleget  tilos áru-
val, vagy más módon eltakarni és ezzel a vevı ellenırzési lehetıségét akadályozni. Ha az áru 
mérése külön a kosár felhasználásával történik, a mérıedényben a tárasúlyt a vevı által jól 
látható és maradandó módon fel kell tüntetni. 
 
         (2) Az árusító az áru eredetérıl, minıségérıl, mennyiségérıl és áráról köteles felvilágo-
sítást adni az ellenırzésre jogosultaknak. 

 
         (3) Annak az árusítónak, akire nézve azt a jogszabály elıírja  az áru eredetének bizonyí-
tására alkalmas okiratot (számla, jegyzék, stb.), illetıleg a permetezési naplót bemutatási kö-
telezettséggel magánál kell tartani. 
 
          (4)  A piacon elhelyezett áru megırzése, kezelése és tárolása a hely használójának fel-
adata. Tilos a hulladékot, gyümölcsöt, zöldséget, papírt és egyéb hulladékot a piacon kijelölt 
győjtıhelyen kívül elhelyezni, romlott, bőzös árut tárolni. 
 
           (5) A piac területén az általános egészségügyi szabályokon kívül a közterületen való 
tartózkodást és annak használatát érintı helyi rendeletben elıírtakat az árusoknak és a vásár-
lóknak egyaránt be kell tartani. Rádió, magnó, lemezjátszó és hangosító berendezés üzemelte-
tése (a Polgármesteri Hivatal tájékoztatását szolgáló hangosbemondó kivételével) a piac terü-
letén nem megengedett. A piac területére kutyát bevinni még pórázon és szájkosárral sem 
szabad. 
 
         (6) A piac nyitva tartása alatt a piac területére lovas kocsival, gépjármővel,– a rendır-
ség, mentık, tőzoltóság jármővein kívül –  tilos behajtani és kerékpárral (azt tolva is) közle-
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kedni. Lovas kocsival, gépjármővel a piac nyitása elıtt csak arra a részére szabad behajtani, 
ahol a jármőrıl történı árusítás megengedett. 
 
 8.§ A piac területén lévı utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a 
szemét elszállításáról (szükség szerinti fertıtlenítésérıl) az üzemeltetı gondoskodik. 
 
9.§  A piac rendjérıl vásárlókat és az árusokat a piac területének bejáratainál jól látható mó-
don elhelyezett hirdetményeken tájékoztatni kell. 
 
 
 
  

Vegyes rendelkezések 
 
10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyide-
jőleg a piacról szóló, többször módosított 1/1993.(I.19.) Ök rendelet hatályát veszti. 
 
        (2) Az aki e rendelet 4 §-(1) bekezdésében  foglaltak alapján érvényes helyfoglalási en-
gedéllyel nem rendelkezik, pótdíjjal sújtható. A pótdíj mértéke a fizetendı napi helyhasználati 
díj 200 %-a. 
 
11.§ 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 

 
Melléklet a 21/2008.(X.30.) rendelethez 

 
Árusító helyek használati díja 

 
Fedett piaci asztal 3.600,- Ft/hó 
Tetı nélküli piaci asztal 1.800,- Ft/hó 
Piaci helypénz asztalokon    150 Ft/m2/nap 
Bérelt asztalok nélküli 
helypénz (ide értve a jár-
mővön történı árusítást) 

300 Ft/m2/nap 

 
 
 
20.Napirendi pont: 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) Ök.      rende-
let módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 17 fı. ( Vékony Ferenc képvi-
selı úr 16.40 órakor megérkezett. ) 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Javasolja az egész napi térítési díj (3.000 Ft) feltüntetésénél az alábbi szöveg-
részt beilleszteni: „amely tartalmazza az étkezési díjat”.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a mó-
dosítással, mely szerint az egész napi térítési díj tartalmazza az étkezési díjat is, 
melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

22/2008.(X.22.) rendelet  
 

Vecsés város Önkormányzatának 
22/2008.(X.22.) rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló  
11/1998. (VI.10.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 

Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosítá-
sáról a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az R. 13/A.§-al, valamint e rendelet mellékletével egészül ki a következık 
szerint: 
„13/A.§ A Bölcsıde által nyújtott - gyermekek egyéb napközbeni ellátásának - 
térítési díjait a Képviselı-testület a rendelet mellékletében foglaltak szerint álla-
pítja meg.” 
 
2.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
       Szlahó Csaba                                                           Takács Mária 
        polgármester                                                                jegyzı 
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                             Melléklet a 11/1998.(VI.10.) rendelethez 
 
 

 A Bölcsıde által nyújtott „Gyermekek egyéb napközbeni ellátásának” 
 térítési díjai 

 
 

Térítési díj a szolgáltatásra: 

           - óradíj              500 Ft 

           - délelıtt         1 500 Ft 

           - egész nap      3 000 Ft. amely tartalmazza az étkezési 

     díjat    
   

Étkezési díj:                            400 Ft. 

 
 
21.Napirendi pont: 
Vecsés, 6145 hrsz-ú ingatlan megosztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja azzal a ki-
egészítéssel, hogy a határozat 2. pontja tartalmazza: „A szabályozási terv módo-
sításához az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § alapján a terület fejlesztıjével 
településrendezési szerzıdést kell kötni”.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határo-
zati javaslatot, mely szerint a szabályozási terv módosításához külön település-
rendezési szerzıdést kell kötni, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen 
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szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határo-
zatát: 

203/2008.(X.21.) határozat   
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Vecsés, 
6145 hrsz-ú ingatlan megosztásához azzal, hogy a tulajdonjogban vál-
tozás nem történik.  

2. A szabályozási terv módosításához az 1997. évi LXXVIII. törvény 
30/A § alapján a terület fejlesztıjével településrendezési szerzıdést 
kell kötni.  
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Szlahó Csaba  
         polgármester 
 
 
22.Napirendi pont: 
Felhalmozási és mőködési céltartalékok felhasználása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja azzal, hogy 
az 5. pontot vegyék ki, miután az a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határo-
zati javaslatot, mely szerint az 5. pont kivételre kerül,  melyet a Képviselı-
testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott és meghozta határozatát: 
 

204/2008.(X.21.) határozat   
 
1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés 7.b. 
mellékletének 2.5. sora  Fejlesztési céltartalékát az alábbi feladatokra átcsoportosítja: 
 
- Halmi téri Ált. Iskola  telefonközpont cseréjére     356 e Ft 
- József Attila  Mőv. Ház kistermének ajtócseréjére és a bejárat feletti elıtetı felújításá-
ra 
                                                                                        800 e Ft. 
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2. .   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés 7.a. 
mellékletének 1 000 e Ft  rendezetlen ingatlanok rendbetételére betervezett összeget 
a Településtisztasági szakfeladat egyéb szolgáltatására  átcsoportosítja. 
 
3. .   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendezetlen ingatlanok 
kényszerkaszálására a 2007. évi pénzmaradványból biztosított 1 500 e Ft elıirányzatot a 
Mezıgazdasági szakfeladat egyéb szolgáltatására átcsoportosítja. 
 
4. .   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetés 7.b. melléklete 
2.7. során az óvodák udvarán lévı játékok cseréjére biztosított  2 000 e Ft összegbıl  
 500 e Ft a Telepi u. Óvoda udvarára kihelyezésre kerülı játékokra, 1 500 e Ft pedig a 
Kisfaludy u. Óvoda  udvari játékaira biztosítja. 
 
5.   Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Szlahó Csaba Polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
23.Napirendi pont: 
Káposztafeszt rendezıinek jutalmazása 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mg.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, a módosított határozati javaslat kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Káposztafeszt megrendezése ebben az évben is jól sikerült. Ebbıl a célból 
szeretnék megjutalmazni a fırendezıket. A jutalmazásra  320.000 Ft áll rendel-
kezésre. A Polgármester úr és Jegyzı asszony szerint azonban ez a pénz erre a 
célra igen kevés, ezért a határozati javaslatban látható módon megemelték a ju-
talmazásra bocsátható összeget.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Káposztafesztre, amely idén már  8. alkalommal került megrendezésre igen  
sok munkát fektettek. Javasolja, hogy a 12 fogatos részére ajándékkosarakat ad-
janak, és mivel a 270 e bruttó összeg 3 ember részére igen kevés, az került meg-
emelésre az eseményhez és az önkormányzathoz méltóképpen. Javasolja, hogy 
Zemmelné Dóro Katalin 200 e Ft, Pável Béla 200 e Ft, valamint Kis Tóth János 
150 e Ft nettó összegő jutalomban részesüljön. Ennek bruttó összege 1.143 e Ft. 
Összességében nettó 500 e Ft kerül kiosztásra.  
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Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 
 

205/2008.(X.21.) határozat   
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Káposztafeszt 
rendezéséhez kapcsolódóan jutalmazás, illetve megbízás céljából 
bruttó 1.143 eFt-ot biztosít a 2008. évi költségvetés általános tartalék-
alap terhére, a továbbiakban a mezıgazdasági bizottság keretébıl, 
ugyancsak a káposztafeszten résztvevık jutalmazására bruttó 
320.000 Ft átcsoportosításról rendelkezik. 

 
2. Felkéri a jegyzıt a költségvetési rendelet módosításáról gondoskod-

jon. 
 

Határid ı: a rendelet módosítására a IV. negyedév 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Határid ı: a jutalmazások és megbízás tekintetében azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
 
 
24.Napirendi pont:  
Toldy Ferenc utcai Óvoda vezetıjének álláshely kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Telepi úti Óvoda épületénél jelenleg a javítási és kertészeti munkákat 0,5 ál-
láshelyen foglalkoztatott karbantartó látja el, a főtést megbízási szerzıdéssel al-
kalmazott, főtı képesítéssel rendelkezı dolgozó végzi. Az épület, a kert, az utca 
nagysága, tisztántartása, a javítások és az épület főtése indokolttá teszi egy teljes 
álláshelyen alkalmazott főtı-karbantartó foglalkoztatását. Erre most lehetıség 
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lenne egy aktív korú gázkazánfőtı és lakatos végzettséggel rendelkezı személy 
felvételével heti 40 órás álláshely bıvítéssel.  
Kéri a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés elfogadására. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

206/2008.(X.21.) határozat   
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Toldy Ferenc 
u-i Óvoda Vecsés, Telepi út 41-43. sz. alatt üzemelı tagóvodájánál 
2008. november 1-tıl a főtı – karbantartó munkák ellátására teljes – 
40 órás – álláshelyet biztosít.   

2. Az álláshely betöltéséhez szükségesez évi bérkülönbözetet a 2008. évi 
költségvetési rendelet 7/a melléklet „Egyéb céltartalék: Felmentések, 
végkielégítések, egyéb tartalék” 3.3 sorából biztosítja. 

3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
           Határidı:  azonnal 

      Felelıs:     Szlahó Csaba 
                    polgármester 

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

let módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
           Határidı: 2008. III. negyedév 

      Felelıs:     Takács Mária 
                         jegyzı 

 
 
25.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása a városközpont közterületeinek tervezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

207/2008.(X.21.) határozat   
 
 

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

költségvetés pályázati céltartalék összegébıl bruttó 10 000 000,- Ft-ot 
biztosít a városközpont közterületeinek engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítésére. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 

Határid ı: 2008. december 31. 
 

 
 
26.Napirendi pont: 
Vecsés Városközpont tervdokumentációira pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
Az elıterjesztésben  a szint alatti parkolóról és a Polgármesteri Hivatal teljes 
átalakításáról van szó.  
Felkéri az érintett bizottságok képviselıit, ismertessék bizottságaik állásfoglalá-
sát.  
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Takács Mária jegyzı: 
A szint alatti parkoló tervét csak akkor kell elkészíttetni, ha eredményesen to-
vábbjutnak a pályázaton. Az elıirányzatot viszont biztosítani kell.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Részletes árajánlat és kiviteli terv is szükséges. Akkor tudnak teljes összeget fi-
zetni, ha nyer a pályázat, mert akkor az elszámolható. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

208/2008.(X.21.) határozat   
 

3) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költ-
ségvetés 7/b számú melléklet 2.9. fejlesztési céltartalék kötvénykibo-
csátásból soráról 25.980.000 Ft-t biztosít a Polgármesteri hivatal bıví-
tésére és rekonstrukciójára-, valamint a hozzá kapcsolódó felszín alatti 
parkolóra vonatkozó tervdokumentációk elkészítéséhez. 

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

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
27.Napirendi pont: 
Bejegyzés az Aranykönyvbe 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A határozati javaslat az alábbiakkal egészül ki: a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat tagjai sorába Barna István kerül még bejegyzésre, az elıterjesztésben 
szereplı Szakorvosi Rendelıintézet helyett pedig a helyes szöveg: ”Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat” kerül.   
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati ja-
vaslatot, melyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

209/2008.(X.21.) határozat   
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete”Vecsés Nagy-
község Évkönyve” nevét „Vecsés Város Évkönyve” névre módosítja 
és jóváhagyja a Mellékletben felsorolt események bejegyzését „Vecsés 
Város Évkönyve” címő kiadványba. 

2) A bejegyzések elvégzésére 50.000,- Ft. azaz ötvenezer forint + járulék 
összeget biztosít a Költségvetési rendelet általános tartalékalap sorá-
nak terhére. 

3) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határid ı: azonnal 

          Felelıs:     Szlahó Csaba 
        polgármester 

4) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2008. évi költségvetési rende-
let módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
           Határidı: 2008. III. negyedév 

      Felelıs:     Takács Mária 
                         Jegyzı 
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Melléklet 
 
 
Vecsés Város Képviselıtestületének tagjai a 2006. október 1-i választások után: 
 
 Polgármester:                             Szlahó Csaba (képviselı) 
Alpolgármester:                          Tábori Ferenc (képviselı) 
 
 Képviselık.                                Alattyányi István 
                                                    Balogh Csongor 
                                                    Czibolya Zoltán  
                                                    Dabasi János 
                                                    Dr. Fekete Károly 
                                                    Dr. Gerencsér Balázs 
                                                    Hanek Gábor 
                                                    Jugovics Sándor 
                                                    Lırincz Ferencné 
                                                    Dr. Lugosi Mária 
                                                    Oláh László 
                                                    Saska Istvánné 
                                                    Skribek Zoltán 
                                                    Tóth Judit  
                                                    Vékony Ferenc 
 
Tisztségviselık, bizottságok és elnökeik 
 
Polgármester:        Szlahó Csaba 
Alpolgármester:    Tábori Ferenc 
 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 
Elnök:     Alattyányi István  
 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnök:     Dabasi János 
 
Egészségügyi Bizottság 
Elnök:     Dr. Fekete Károly 
 
Szociális Bizottság 
Elnök:     Saska Istvánné 
 
Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
Elnök:     Hanek Gábor 
 
Gazdasági Bizottság 
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Elnök:     Skribek Zoltán 
 
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 
Elnök:     Dr. Lugosi Mária 
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Elnök:  Tófalvi Mónika 
 
Tagok: Brunner Mátyás 
            Gyurákiné Sárdi Krisztina 
            Dr. Lugosi Mária 
            Révai Nándor 
 
 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 
Elnök:    Pintér Ferenc 
 
Tagok: Darab Attila 
            Darab Attiláné 
            Varga Jenı 
            Barna István 
 
 
2007. év eseményei 
 
2007. június 14-én a Városi ünnepen került sor a különbözı kitüntetések, elismerések átadásá-
ra 
 
Pro Urbe Cím adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Anton Wirth családfakutatónak  
Pro Urbe Címet adományoz 
 
Indoklás: 
 
Anton Wirth Vecsésen született Wirth Antal néven 1939-ben. Hétesztendıs gyermekként uta-
sították ki hazájából és lelt a németországi Baden Würtemberg tartományban második ottho-
nára. A kötelékek a család Vecsésen maradt tagjaihoz azonban mind a mai napig elevenek 
maradtak. Az amatır helytörténész figyelmének középpontjában az elmúlt években a genea-
lógia, azaz a származástan került. Ennek köszönhetıen jelenleg a Duna-menti svábok Család-
kutató Körének elnöki tisztét tölti be. Egyedülálló kötettel gazdagodott Vecsés, hiszen az 
Észak-magyarországi régió németek lakta településein Szigetcsép mellett Vecsés a második 
olyan helység, melynek családkönyve ez idáig megjelenhetett, s ez Anton Wirth fáradhatatlan 
munkájának eredménye. 
 
Záradék: 
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Az adományozás a 10 1997. (V. 7.) Ök. rendelete alapján és a 86/ 2007. (V. 22.) határozata 
alapján történt. 
 
A Pro Urbe Cím száma: 19. 
 
 
 
Elismerı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Dr. Szarvas Tibornak a Vecsési Egészség-
ügy Szolgálat igazgatójának Elismerı Oklevél kitüntetı címet adományoz. 
 
Indoklás: 
 
Dr. Szarvas Tibor évek óta vezeti az egyre fejlıdı rendelıintézetet, minden évben több OEP 
támogatást szerezve- egyre több szakrendeléssel és szakrendelési óraszámmal. Igen aktívan 
vett részt a rendelıintézet felújításában, sokszor kora reggeltıl késı estig felügyelte a munká-
latokat. Oroszlánrésze van abban, hogy a rendelıintézet ilyen széppé vált és még válik. Gon-
dosan figyelt az alapellátás és szakellátás összhangjára. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 86/2007. (V. 22.) határozat alapján 
történt. 
 
Az Elismerı Oklevél száma: 27. 
 
 
Köszönı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Nagyné Maklaga Erzsébetnek a Mozgás-
korlátozottak Egyesülete elnökének Köszönı Oklevél kitüntetı címet adományoz. 
 
Indoklás: 
 
Nagyné Maklaga Erzsébet 10 éve, 1997-ben keltette életre Vecsésen a Mogáskorlátozottak 
Klubját. Az elmúlt idıre visszatekintve kijelenthetı, hogy az akkori célkitőzéseit sikerült vég-
hezvinni. A hivatalos ügyek útvesztıjében, különbözı támogatások elérésében mindig megta-
lálta a célravezetı utat. Vadászházi összejöveteleket, gyógyfürdıkben tett látogatásokat, ki-
rándulásokat szervezett és ugyanígy karácsonyi ünnepségeket. Fiatalabb társainak, hogy 
könnyebben tudjanak elhelyezkedni a munka világában, angol nyelvtanfolyamot szervezett. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 86/2007. (V. 22.) határozat alapján 
történt. 
 
A Köszönı Oklevél száma: 19. 
 
Köszönı Oklevél adományozása 
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Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Újvári Istvánnénak Köszönı Oklevél ki-
tüntetı címet adományoz.  
 
 
Indoklás: 
 
Újvári Istvánné egy munkahelyen, a Semmelweis Bölcsıdében dolgozta le a negyven évet, 
amit a pályán töltött. 1966-ban lépett be az intézménybe, elıször kisegítı gondozónıként dol-
gozott, munka mellett elvégezte a gondozóképzıt. Szakképzett gondozónıként az évek múlá-
sával sokat segített a fiatalabb kollégáknak. A gyermekek nagyon ragaszkodtak hozzá, kollé-
gái mindig számíthattak rá. Segítıkész, szorgalmas, vidám. 
 
Záradék: 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 86/2007. (V. 22.) határozat lapján tör-
tént. 
 
A Köszönı Oklevél száma: 20. 
A városi elismeréseket Szlahó Csaba polgármester nyújtotta át a kitüntetetteknek 
 
Ugyancsak június 14-én került sor „ Arany Díszoklevél „ átadására azon pedagógusok számá-
ra, akik 50 évvel ezelıtt szereztek tanítói, tanári oklevelet. 
Tábori Ferenc alpolgármester az alábbi tanítóknak, tanároknak nyújtotta át az „Arany diplo-
mákat:” Baloghné Monostori Irén 
                     Gál Istvánné sz.Tábori Antónia Ilona 
                     Mérai Jánosné sz. Erıs Ágota 
                     İsz Béláné sz. Szalai Ilona 
                     Tóth János 
 
Kitüntetésben részesültek az NB.II. – be jutott nıi kézilabdázók. 
 
A Városi ünnep alkalmából kiállítás megrendezésére került sor a Városházán abból az alka-
lomból, hogy 10 éve került sor Vecsés és Gyergyószárhegy közötti testvér települési kapcsolat 
megkötésével kapcsolatos okirat aláírására. 
 
A Magyar Kultúra Napján vehette át a Halmi- Telepi Általános Iskola tanítója Tábori Ferenc 
alpolgármestertıl a Karácsony Sándor Díjat. 
 
Márciusban lezajlott a III. Vecsési Borverseny. 
Ismét megrendezésre került a már hagyományosnak mondható Ferihegy Expo. 
Fontos esemény zajlott le 2007. július 1-én. Ekkor adták át az átépített és korszerősített 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat épületét, amely megközelítıleg 450 millió forintba került. Az 
ünnepségen megjelent dr. Gál Zoltán országgyőlési képviselı.  
A felújított intézmény avatásán leplezték le Szórádi Zsigmond Bimbó címő alkotását valamint 
Józsa Judit kerámiamővész Hugonnay Vilmát – elsı magyar orvosnıt – ábrázoló alkotását. 
Átépítették az Ipartestület székházát, melyben a CIB Bank kezdte meg mőködését. 
Elkészült és átadták a forgalomnak a vasúti átjárót. 
Augusztusban küldöttség látogatta meg testvértelepülésünket, Gyergyószárhegyet a „Szárhe-
gyi napok” alkalmából. 
Szeptember 23-án került megrendezésre a VII. Káposztafeszt. 
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Elkészült az un. 0181. sz. út, amely tehermentesíti Vecsés belsı forgalmát. 
Októberben átadásra került a Ferihegy Bevásárló Központ vagy ahogy elnevezték Ferihegy 
Market Centrál. 
 
 
2008. év eseményei 
 
Hatalmas sikerrel zárult a Falusi Általános Iskolában a Magyar Kultúra Napja rendezvény. 
 
Több nemzet részvételével megrendezésre került az egyes és a négyes fogathajtó verseny, 
valamint kettesben a Magyar Bajnoki forduló. 
Megrendezésre került az V. Ferihegy Expo Kiállítás és Vásár valamint a Kulturális Fesztivál. 
Hatodik alkalommal került megrendezésre a Vecsési Tavaszi Fesztivál a Magyar Kultúra je-
gyében. 
Június 14-én került megrendezésre a Városi ünnep. A hagyományoknak megfelelıen ekkor 
kerültek átadásra a városi és egyéb kitüntetések. 
 
Díszpolgári Cím adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Gál István nyugalmazott pedagógusnak 
„Vecsés Díszpolgára” kitüntetı címet adományozza. 
 
Indoklás: 
 
Gál István évtizedeken keresztül diákok százait oktatta és nevelte a Gróf Andrássy Gyula Ál-
talános Iskolában nagy szeretettel, törıdéssel és odafigyeléssel. Szaktanárként és osztályfı-
nökként is kiemelkedı munkát végzett, segítségére mindig számíthattak tanítványai. 1990-ben 
önkormányzati képviselıvé választották. Három cikluson keresztül dolgozott Vecsés város 
fejlesztéséért elsısorban a sport, kultúra felvirágoztatásáért. Az Oktatási,- Mővelıdési és 
Sport Bizottság elnöke, ill. tagja volt. Nevéhez főzıdik az iskolák közötti tanulmányi- és 
sportversenyek megszervezése, lebonyolítása, a Városi Lóti-Futi elindítása. Szenvedélyesen 
győjti és dolgozza fel szülıvárosa múltjával, történelmével, hagyományaival kapcsolatos do-
kumentumokat és írja Vecsésrıl szóló érdekes könyveit. Öt helytörténeti kötetet adott át a 
helyi könyvtárnak. Ezen kívül fotóalbumot, ismeretterjesztı füzeteket jelentetett meg 
„Vecsési látnivalók” címmel. 
 
Záradék: 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V. 20.) Ök. határozata alap-
ján történt. 
 
A Díszpolgári Cím száma: 13. 
 
Pro Urbe Cím adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Len Emil úrnak, Gyergyószárhegy volt 
polgármesterének „Pro Urbe „kitüntetı címet adományoz. 
 
Indoklás: 
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Len Emil elévülhetetlen érdemeket szerzett Vecsés és Gyergyószárhegy testvér települési 
kapcsolatának kialakításában. Megszervezte a Vecsési Zeneiskola növendékeinek erdélyi sze-
replését, az emberi kapcsolatok kialakulását, vendégül látta nem egy alkalommal a 
csíksomlyói zarándoklatra kilátogató vecsésieket. Mindent megtett annak érdekében, hogy 
baráti kapcsolatok alakuljanak ki. Ezt nem csak akkor tette, amikor polgármester volt, hanem 
utána is. 
Záradék: 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V. 20.) Ök. határozat alapján 
történt. 
 
A Pro Urbe Cím száma: 20.  
 
Pro Urbe Cím adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Rezessy Miklós lelkész úrnak „Pro 
Urbe”kitüntetı címet adományoz. 
 
Indoklás: 
 
17 év lelkészi szolgálata alatt sokat tett Vecsésért. Nemcsak az emberek lelki épüléséért, ha-
nem a kulturális élet több területén is segédkezett. Részt vett a Zeneiskola tanári karában, ku-
ratóriumi tag a Vecsési Fúvószenekar alapítványában. A Vecsési Tájékoztatóban megjelent 
cikkeivel emelte az újság színvonalát. A városi ünnepségeken, amikor csak tehette mindig 
részt vett. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997.(V. 7.) Ök. rendelete és a 97/ 2008. (V. 20.) Ök. határozata alap-
ján történt. 
 
A Pro Urbe Cím száma: 21. 
 
Elismerı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Hoffer Tibor zeneiskolai tanárnak 
„Elismerı Oklevél” kitüntetı címet adományoz 
 
Indoklás: 
 
Több mint egy évtizede áll a zenekar élén. Tanárként megbecsült tagja a Zeneiskola tantestü-
letének. Tanítványai közül többen is tagjai a zenekarnak. A megjelent CD összeállítás sokak 
számára engedett bepillantást a vecsési zenei hagyományokba. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V. 20.) Ök határozat alapján 
történt. 
 
Az Elismerı Oklevél száma: 28. 
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Elismerı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Mitkuné Hanyecz Erzsébetnek 
„Elismerı Oklevél” kitüntetı címet adományoz 
 
Indoklás: 
 
Rendszeresen és tevékenyen vesz részt a település valamennyi részén rendezett ünnepsége-
ken, munkájával emeli azok színvonalát. A továbbiakban rendszeresen támogatja, szponzorál-
ja a rendezvényeket. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V.7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V.20.) Ök. határozata alapján 
történt. 
 
Az „Elismerı Oklevél száma: 28. 
 
Elismerı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestülete Fehér Imréné óvónınek „Elismerı Oklevél” 
kitüntetı címet adományoz 
 
Indoklás: 
 
Fehér Imréné 1987. december1-tıl áll alkalmazásban Vecsésen. A Brunszvik Teréz Óvoda 
óvodapedagógusként dolgozott annak megszőnéséig. Miután 2004-ben a Képviselı-testület a 
nevezett óvoda megszüntetése mellett döntött, az akkori vezetı nyugdíjba vonult és a vezetıi 
teendık ellátásával Fehér Imrénét bízta meg. Egy intézmény megszüntetése mindig sok, elıre 
nem látható problémával jár, de Fehér Imréné munkáját példamutató szakszerőséggel, az Ön-
kormányzattal együttmőködve végezte. Lelkiismeretes munkájának elismerése a kitüntetés. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V. 20.) Ök. határozata alap-
ján történt. 
 
Az „Elismerı Oklevél” száma: 29. 
 
 
Köszönı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestülete Vadászi Istvánné könyvtárosnak „Köszönı 
Oklevél” kitüntetı címet adományoz 
 
Indoklás: 
 
Vadászi Istvánné 1980 márciusa óta dolgozik a Róder Imre Városi Könyvtárban. Munkája 
mellett 1998-ban könyvtár szakon szerzett diplomát és azóta is folyamatosan képzi magát, 



 44 

hogy megfeleljen az információs társadalomban a korszerő könyvtár kihívásainak. Jelenleg is 
felsıfokú tanulmányokat folytat. 2005-ben megalakította a könyvtár olvasóiból a Róder Imre 
Olvasókört, amely egyesületi formában mőködik. 2007-tıl a „Vecsés Tájékoztatásáért Köz-
alapítvány” munkájában tevékenykedik. Kitartó, fegyelmezett munkájával elısegíti Vecsés 
kulturális életének színvonalbeli emelkedését. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V. 20.) Ök. határozata alap-
ján történt. 
 
Az „Köszönı Oklevél” száma: 21. 
 
Köszönı Oklevél adományozása 
 
Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete Kosztáné Sebül Ilona óvónınek „Köszönı 
Oklevél” kitüntetı címet adományoz 
 
Indoklás: 
 
Kosztáné Sebül Ilona több mint 20 éve dolgozik óvónıként, 2000. évtıl a Halmi Telepi, majd 
Tündérkert Óvodában, aktívan vesz részt a települési rendezvényeken, rendkívül sokat segít a 
Tündérkert Alapítvány munkájában. Szívügyének tekinti a Halmi-telep sorsát, szépítéséért, 
fejlıdéséért sokat tesz. 
 
Záradék: 
 
Az adományozás a 10/1997. (V. 7.) Ök. rendelete és a 97/2008. (V. 20.) Ök. határozata alap-
ján történt. 
 
A „ Köszönı Oklevél” száma: 22. 
 
A kitüntetéseket Szlahó Csaba polgármester úr nyújtotta át a Városi ünnepen. 
 
 
„Arany Díszoklevél”átadásban részesült 50 éves pedagógusi szolgálatáért 
Molnár Gyuláné sz. Vadas Éva tanítónı 
Az „Arany diplomát” Tábori Ferenc alpolgármester úr nyújtotta át szintén a Városi ünnepen. 
 
2008. július 5-én szoboravató ünnepségre került sor. 
A Városi Nemzeti Szövetség a Pozsonyi csata és Árpád fejedelem halálának 1101. évforduló-
ja alkalmából, közadakozásból szobrot emeltetett. A szobor Horváth István erdıkertesi mő-
vész alkotása és egy hátrafelé nyilazó harcost ábrázol. A „Honfoglalás Emlékmő” nevet vise-
li. 
A szobor felállítása elıtt az Önkormányzat parkosította a területet és így egy szép parkkal 
gazdagodott Vecsés. 
 
 
28.Napirendi pont: 
Nevelési-oktatási intézmények maximált létszámtúllépésének engedélyezése 
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Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

210/2008.(X.21.) határozat   
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi az alábbiakban 
felsorolt intézményeknél a maximális osztály/csoportlétszám húsz százalékkal 
történı túllépését: 

  
� Falusi Nemzetiségi Óvoda:  1. sz. vegyes csoport  27 fı 

                2. sz. vegyes csoport  30 fı 
                                                                           3. sz. vegyes csoport  29 fı 
                                                                           4. sz. vegyes csoport  29 fı 
  

� Kisfaludy utcai Óvoda:        3. sz. vegyes csoport  26 fı 
                4. sz. vegyes csoport  28 fı 
 

� Toldy Ferenc utcai Óvoda:  középsı csoport  28 fı 
                középsı csoport  31 fı 
                nagycsoport  26 fı 
                nagycsoport  28 fı 
 

� Tündérkert Óvoda:              1. sz. vegyes csoport  28 fı 
                           2. sz. vegyes csoport  27 fı 
                           3. sz. vegyes csoport  29 fı 
                           4. sz. vegyes csoport  29 fı 
                           5. sz. vegyes csoport  28 fı 
 

� Falusi Általános Iskola:  3. a. osztály  33 fı 
� Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola:  1.a. osztály  28 fı 

             3.a. osztály  28 fı 
             4.a. osztály  27 fı 

 
� Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium:     

                                             1.a. osztály  32 fı 
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        1.b. osztály  31 fı 
        2.a. osztály  32 fı 
        2.b. osztály  27 fı 
        3.a. osztály  28 fı 
        3.b. osztály  28 fı 
        nyelvi elıkészítı osztály  37 fı 
        9. évfolyam  36 fı 
         

 
2. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete kérelmet nyújt be az Oktatási 

Hivatalhoz az alábbi intézmények esetében a maximális létszámok engedélyezé-
séhez: 

 
�  Falusi Nemzetiségi Óvoda:    1. sz. vegyes csoport  27 fı 

                      2. sz. vegyes csoport  30 fı 
                                                                                   3. sz. vegyes csoport  29 fı 
                                                                                   4. sz. vegyes csoport  29 fı 
  

� Kisfaludy utcai Óvoda:         3. sz. vegyes csoport  26 fı 
                4. sz. vegyes csoport  28 fı 
 

� Toldy Ferenc utcai Óvoda: középsı csoport  28 fı 
               középsı csoport  31 fı 
               nagycsoport  26 fı 
               nagycsoport  28 fı 
 

� Tündérkert Óvoda:        1. sz. vegyes csoport  28 fı 
                     2. sz. vegyes csoport  27 fı 
                     3. sz. vegyes csoport  29 fı 
                     4. sz. vegyes csoport  29 fı 
                     5. sz. vegyes csoport  28 fı 
 

� Falusi Általános Iskola: 3. a. osztály  33 fı 
 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 

Határid ı: azonnal 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 

 
29.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy az Epres rendbetételére vonatkozó 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
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Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh László képviselı urat, hogy a Lincoln úti forgalomtechnikával 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Lırincz Ferencné képviselı asszonyt, hogy a temetı mögötti Depóval 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Elfogadja. 
 
30.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A Lırinci u. 21. sz. elıtt buszmegálló van. Kéri, hogy egy kukát helyezzenek ki 
az eldobandó szemétnek és egy kis „szigetet” alakítsanak ki, mert ott sárban áll 
mindenki.  
 
31.Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a SEAT Autó szalon és a Vasút 
közötti szakasszal kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a Mátyás utca és a régi Ecseri út 
sarkán lévı aszfalt hulladékkal kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy a forgalomlassító fekvırend-
ırökkel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Jugovics Sándor képviselı urat, hogy a Deák F. és Apaffy u. sarkán lé-
vı elsıbbségadás táblával kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Elfogadja. 
 
32.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
- Korábban több interpellációt és kérdést tett fel a Teréz u-i családi ház bıvíté-

se címszó alatt épülı kétlakásos ikerházzal kapcsolatban. Kiadták a haszná-
latba vételi engedélyt. Kérdése, hogy az építési engedélynek megfelelıen 
épült-e a ház, mert véleménye szerint nem. Úgy kapták meg az engedélyt, 
hogy összeépítik és nincs is összeépítve.  

- A Lakópark mögött 5581 hrsz-u ingatlan mögötti terület 02/1 hrsz-al van je-
lölve. Ez a terület régen közterületrıl megközelíthetı volt. A Lakópark kiala-
kításával ez az utca el lett tolva és ez most  a közterületrıl nem megközelít-
hetı. A tulajdonos szeretné, ha ezzel is történne valami. Önálló hrsz számon 
lévı terület nem lehet úgy, hogy ne lehessen megközelíteni. A területnek a 
szabályozási terve folyamatban van, most kell ezt megoldani.  

 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Kéri az ELMŐ felé továbbítani, hogy legalább 10 perccel korábban kellene be-
kapcsolni a közúti lámpákat, korom sötét van, és közvilágítás nem ég.  
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Kérdése, hogy a temetı másik oldalán lesz-e szilárd burkolat? 
 
Oláh László képviselı: 
- A Mikszáth K. utcában új építkezés folyik. Nagy volt az épület a telekhez ké-
pest. Állítólag 29,8 %-os a beépítettség, ez nem igaz. A szomszédok bejelentése 
alapján ez a két lakásosra tervezett épület 4 lakásosra fog módosulni, mert a ga-
rázsból lakást lehet kialakítani módosítással. Az épület nem úgy néz ki, mintha 
két lakás lenne. 
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- Kérdése, hogy van-e elıírás arra, hogy mennyire lehet hangos egy szórakoztató 
egység /”Szoja Sörbár”. A zenegép zavarja a lakókat.  
 
33.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Október 23-án 17.00 órakor lesz az ünnepség. Mindenki megkapta a meghívót, 
kéri, hogy tegyék ki a nemzeti színő zászlót.  
 
34.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 

- 2008. évi munkaterv 
- Csatlakozás a klímabarát önkormányzatokhoz 
- Rendelet-tervezet a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról 
- IVIDENT Bt. Kérelme 
- Belsı ellenır 2009. évi munkaterve 
- Vecsés Egészségügyi Szolgálat intézményvezetıi pályázatának elbírá-

lása  
- Pályaválasztási tanácsadó beszámolója 

 
 
35.Napirendi pont: 
Felterjesztés Pest-megyei sportkitüntetésekre 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri Skribek Zoltán képviselı urat ismertesse az elıterjesztést. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Pest Megye Közgyülés Elnöke levelében javaslatot kért Megyei Sportkitüntetés-
re 12 kategóriában. Erre a kitüntetésre a 2008 évben a hazai nemzeti bajnokság-
ban  I-III. helyezést elért sportolókra és csapatokra  lehet  javaslatot tenni. A 
rendelkezésre álló idı miatt Vecsésrıl két nevet tudunk javasolni, akik ebbe a 
kategóriába tartoznak: 

1. Dobrovitz József  Országos Bajnokság 4-es fogathajtás:  II. helyezett 
Világbajnokság      IV.helyezett 

2. Bocskai Kata       Országos Ökölvívó Felnıtt Bajnokság: III.helyezett. 
Kéri a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a két sportolót javasolják a Megyei 
Sportkitüntetésre. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több javaslat nincs, szavazásra teszi fel Megyei Sportkitüntetésre 
Dobrovitz József  fogathajtó és Bocskai Katalin ökölvívó jelölését, melyet a 
Képviselı-testület 17 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

211/2008.(X.21.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Megyei Sportkitün-
tetésre 
 

Dobrovitz József   
Országos Bajnokság 4-es fogathajtás:    II. helyezett 

Világbajnokság              IV.helyezett 
 

Bocskai Katalin     
Országos Ökölvívó Felnıtt Bajnokság: III.helyezett 

 
sportolókat jelöli.   
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, a nyílt testületi ülést 17.30 órakor bezárja.  
 
 
 
     Kmf.  
 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester        jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
 
 
 


