
Jegyzıkönyv 
 

Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 16-án 
megtartott ülésérıl, Vecsés Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 16 óra.). 
 
 
Jelen vannak: 
Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete Károly, dr. Geren-
csér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz 
Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti dr. Szebellédi István könyvvizsgálót, Gottl Arankát a 
Maglódi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, a Központi Konyha 
vezetıi állásra pályázókat, Takács Mária jegyzı asszonyt, valamint a Hivatal 
megjelent dolgozóit, és a megjelent érdeklıdıket. 
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott képvi-
selık közül 13 fı van jelen. Távolmaradását dr. Fekete Károly, és Skribek Zol-
tán képviselık jelezték, késıbb érkezését pedig Alattyányi István képviselı je-
lezte. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Bemutatja dr. Balogh-Pap Orsolyát, aki a Titkárságon fog dolgozni Reubl 
Lászlóné helyett, aki nyugállományba vonult. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Levételre javasolja: 
Vecsés Református Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Levételre javasolja 2008. I. félévi szakmai beszámoló (Gyömrı és Környéke 
Szociális Szolgáltató Központ) címő napirendi pontot, mivel a Szociális Bizott-
sági ülésen nem vett részt az intézményvezetı, akihez több kérdése lett volna a 
bizottságnak. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Beszámoló a Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézmé-
nyi Társulás munkájáról 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc 
  Alpolgármester 
GYÁVIV 2007.évi mérlegbeszámoló  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
  Polgármester 
A 2008. évi költségvetés I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
A Központi Konyha intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány beszámolója 
Elıterjesztı: Horváthné Gyurcsán Erika 
  Közalapítvány elnöke 
Vecsés-Gyál új összekötı útnál zajvédelmi intézkedésekhez pénzügyi fedezet 
biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
VÉSZ módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
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Változtatási tilalom elrendelése 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
Vecsési Beruházó Viziközmő Társulat mőködésének meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
A Vecsés 0171/8 hrsz-ú ingatlanról törmelék eltávolítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
„Vecsés, Alacskai pihenıhely” térségének fejlesztése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
VFC II. félévi támogatása 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 
  Gazd.Biz. elnöke 
Zajvédelem szakértéséhez pótelıirányzat kérése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Felsıtelepi Városi Ünnepség megrendezéséhez pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Falusi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária     
  jegyzı 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  jegyzı 
Petıfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  jegyzı 
Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  jegyzı 
Vecsés Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  Jegyzı  
Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı  
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Toldy Ferenc utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
Kötelezı eszközfejlesztésre biztosított költségvetési keret felosztása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
Iskolák Pedagógiai Programjának jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
Nevelési – oktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának 
jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
Napközis csoportok számának felülvizsgálata az általános iskolákban. 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
Információ Biztonsági Szabályzat és Információ Technológiai Szabályzat elké-
szítéséhez pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
Fejlesztési céltartalék felhasználása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Interpellációra válasz 
Interpelláció 
Kérdésre válasz 
Kérdés 
Közérdekő bejelentés 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
Simonovics Károlyné fellebbezése 
Elıterjesztı:  Dabasi János 
  Mg.biz.elnöke 
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Szavazásra teszi a napirendi pontok egészét. 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel augusztus hónapban szünet volt, a júliusi ülés óta sok esemény történt. 
Volt két rendkívüli ülés, amelyen résztvevı képviselıknek ezúton is megköszö-
ni, hogy a szabadságuk ideje alatt részt vettek rajta. 
 
Pályázat lett beadva a Gondozási Központ épületének felújítására 90 %-os tá-
mogatási intenzitás mellett, mivel kistérségi intézményrıl van szó a többi ön-
kormányzat bevonására is szükség van.  
Augusztus hónapban hivatalosan is értesítést kaptak, hogy a városközpont reha-
bilitációs pályázatot befogadták /17 pályázat maradt talpon/. Az elsı kör elbírá-
lása október végére halasztódott.  
Sikeresen lezajlott a belterületi úthálózat fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás. A munkát a Switelsky útépítı cég nyerte el, a munkaterület átadására 
augusztus végén került sor.  
Nyert az Önkormányzat a Budai N.A. utca felújítására is felújítási pénzt, vala-
mint a P+R pályázat, ami a MÁV állomás környezetének megújítását célozza 
szintén pozitív elbírálásban részesült.  
Sajnos rossz hírek is vannak: a Tündérkert Óvoda pályázatát elutasították for-
ráshiányra hivatkozva és a Károly utca elsı szakaszának felújítási pályázata sem 
nyert.  
 
A mai nap hivatalosan is átadásra került az M0-s újabb szakasza.  
Július hónapban átadásra került a Honfoglalási Emlékmő és annak megújult tel-
jes környezete, a vízelvezetı rendszer kiépítése még most is tart.  
Elkészült az Achim A. út – Kinizsi út sarok és új fa buszmegállók elhelyezését 
rendelték meg. 
A Shell kút mellé kerékpártárolókat helyeztek ki a nagy sikerre való tekintettel 
rögtön bıvíteni kellett a kapacitást. 
Múlt héten befejezıdött a Mátyás utca aszfaltozása is.   
Az intézményi felújítások és az önkormányzat tulajdonú ingatlanok karbantar-
tására 70 millió Ft-lett elköltve.  
A sportcélú fejlesztések elindultak, a futballpálya átalakításának elsı üteme 
megtörtént, a Petıfi téri Iskolában elkészült a sportburkolat és kialakítás alatt 
van a Halmi-téri iskolában a mőfüves pálya.  
Elkészült a Temetı utcai oldalon a kerítés. 
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Súlyos problémát jelentett a több alkalommal lezúduló intenzív csapadék, a 
problémás helyeken új csapadékvíz elvezetı- és szikkasztóárkok épültek 5,5 
millió Ft értékben. Ezzel párhuzamosan padka és árokrendezés történt több ut-
cában és az Erzsébet téren 10 millió Ft értékben.  
Megjegyzendı az útépítések mellett párhuzamosan mindig árkok is létesülnek.  
 
Szúnyogirtást rendeltek el augusztus hó végén, mintegy 200 hektáron. 
A repülıgépek okozta zajszennyezést a Vibrocomp Kft-vel mérették be, akik 
mostanra elkészítették zajvédelmi szakvéleményüket.  
 
Több település rendezési szerzıdést készítettek elı, melyek közül talán a AIG 
Lincoln céggel kötendı a legjelentısebb. A Károly utca alsó szakaszának felújí-
tására még az idén sor kerülhet.  
 
Augusztus 20-i ünnepség rendben lezajlott. A Hanyecz Cukrászda második alka-
lommal is vendégül látta a vendégeket az ország születésnapi tortájával.  
Kint jártak Gyergyószárhegyen, ahol a Falu napokon, illetve Nagyboldog-
asszony napi körmeneten és misén vettek részt.  
Kint járt a Vecsési Hagyományırzı Zeneegyesület, akik több koncertet adtak és 
nagy sikert arattak.  
 
Vecsés Városban 2008. szeptember 1-tıl közjegyzıi kihelyezett iroda mőködik.  
 
Szeretné még tájékoztatni a Képviselı-testület tagjait, hogy hivatalos tájékozta-
tást kapott a Pest megyei Rendırfıkapitány úrtól, hogy a Károly utcai gyilkos-
ság tettesei kézre kerültek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı Alattyányi István és Vé-
kony Ferenc képviselı megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között tör-

tént fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézmé-
nyi Társulás munkájáról 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc 
  Alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Oláh László képviselı: 
A szociális Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
Véleménye szerint még kevesen tudnak errıl a szolgáltatásról, reklámozni kel-
lene. 
 
Gottl Aranka intézményvezetı: 
Az elmúlt félévben több nagy változáson ment keresztül az intézmény.  Sikerült 
jó kapcsolatot kialakítani a társult települések társintézményeivel, és a munka-
társi team közötti összetartás is erısödött. A nehézkes kezdet után elkezdték az 
együttes munkát, amely reményei szerint a jövıben még hatékonyabb lesz majd. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül lefogadott. 
 

156/2008.(IX.16.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Maglód és  
Környéke Közösségi Ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás  

munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
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4. napirendi pont: 
A 2008. évi költségvetés I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Tóth Erika Pénzügyi alosztályvezetı: 
Szeretné a Tisztelt Képviselı-testületet tájékoztatni néhány változtatásról, mely 
a könyvvizsgáló céggel történt folyamatos egyeztetések során merült fel.  
A szöveges beszámoló 4. oldal utolsó bekezdésében az önkormányzat mőködési 
bevételei összesen 41 %-ról 55%-ra -, az egyéb sajátos mőködési bevételek 
11%-ról 35%-ra változnak. 
Az 5. oldal 4. bekezdésében a Társadalombiztosítási Alapoktól átvett pénzesz-
köz 160.577 e Ft-ról 166.616 e Ft-ra változik. A 2008. I. félévi mőködési- fel-
halmozási bevételek és kiadások összehasonlítása elnevezéső diagram mőködési 
bevételei és kiadásai a következık szerint változnak. : 
Mőködési bevételek :2.578 e Ft-ról 2.585 e Ft-ra 
Mőködési kiadások : 2.315 e Ft-ról 2.317 e Ft-ra. 
A változás oka, hogy az összehasonlító táblázatban eddig nem szerepeltek a 
nemzetiségi önkormányzatok bevételei, kiadásai. 
Az excel táblázat 4. számú melléklet 48. oldalán képletelési hiba miatt a I. Mő-
ködési kiadások összesen sorában a módosított elıirányzat 390.435 e Ft-ról 
426.650 e Ft-ra a teljesítés 141.681 e Ft-ról 157.950 e Ft-ra változik. Értelem-
szerően a kiadás összesen is változik a következık szerint: 
Módosított elıirányzat:3.746.488 e Ft-ról  3.782.703 e Ft-ra 
Teljesítés :1.610.076 e Ft-ról  1.626.345 e Ft-ra. 
 
Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló: 
Az Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló elıterjesz-
tést mellékleteivel együtt megkapta véleményezésre. Az Önkormányzat elsı fél-
évi gazdálkodása során a mőködés zavartalansága biztosított volt, melyet tarta-
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lék is támogatott. Várhatóan a tervezettnek megfelelıen realizálódó bevételek a 
továbbiakban erısítik az Önkormányzat mőködési stabilitását, azonban fokozott 
figyelemmel kell lenni a felhalmozási források realizálására, illetve a kapcsoló-
dó kiadások teljesítésére, többletforrások teremtésére, valamint a meglévı forrá-
sok hatékonyabb realizálására. A beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta-e a változásokat? 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és a változásokkal együtt javasolja elfogadását a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a 2008. évi költségvetés I. félévi beszámolóját, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

157/2008.(IX.16.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi költségve-

tés I. félévi beszámolóját tudomásul veszi. 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a 2008. évi költségvetés 3/2008.(II.265.) rendelet módosítá-
sát, melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tar-
tózkodással elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

17/2008.(IX.16.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzata 
17./2008. (IX.16.) sz. rendelete 

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

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

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

a.) bevételi fıösszeg a finanszírozási  
bevételi mőveletek nélkül: 4.163.875 e Ft-ban 
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b.) kiadási fıösszeg a finanszírozási  
kiadási mőveletek nélkül: 4.785.126 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözete 
finanszírozási mőveletek nélkül: -621.251 e Ft 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételei: 1.449.308 e Ft 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásai: 828.057 e Ft 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlege 621.257 e Ft 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

A hiány fedezetét a finanszírozási mőveletek egyenlege biztosítja. 

Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 874.711 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.494.612 e Ft-ban 

ebbıl: 

– beruházások összegét: 399.153 e Ft-ban, 

– felújításokat: 71.846 e Ft-ban, 

– Az intézményi felhalmozások 
összegét: 114.290 e Ft-ban, 

– A mőködési célú bevételt: 4.738.472 e Ft-ban, 
– Mőködési célú kiadásokat: 4.118.570 e Ft-ban, 

ebbıl: 

– Személyi jellegő kiadásokat: 1.364.527 e Ft-ban, 

– Munkaadót terhelı járulékokat 431.115 e Ft-ban, 

– Dologi jellegő kiadásokat 1.138.020 e Ft-ban, 

– Önkormányzat által folyósított ellátások: 92.117 e Ft-ban, 

– Végleges pénzeszközátadás  
államháztartáson kívülre: 216.313 e Ft-ban 

állapítja meg. 

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

 (3) A Polgármesteri Hivatal bevétel elıirányzat módosítását a 3/a. számú mellék-
let, az intézményi bevételek elıirányzat módosítását intézményenként – címe-
ként – a 3/b. számú melléklet, a kistérségi társulási formában mőködı intéz-
ményi bevételeket-kiadásokat tájékoztató jelleggel, Vecsés vonatkozásában a 
3/c. számú melléklet tartalmazza. 

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

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

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

 (7) Az Önkormányzat általános tartalék módosítását 26.244 e Ft, a mőködési cél-
tartalék módosítását 85.788 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a fel-
halmozási céltartalék módosítását 950.039 e Ft összegben a 7/b. számú mel-
lékletben felsorolt célokra hagyja jóvá a Képviselı-testület. 

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

 (9) A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 9/a. számú 
melléklet, a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását 
a 9/b. számú melléklet szerint állapítja meg. 

3.§  A NNÖK  elıirányzat módosításait a 1/b. számú mellékletben, a CNÖK elıi-
rányzat módosításait az 1/c. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. 

4.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

Vecsés, 2008-09-07 

Szlahó Csaba        Takács Mária  
  Polgármester           Jegyzı 
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5. napirendi pont: 
GYÁVIV 2007.évi mérlegbeszámoló  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a GYÁVIV Kft. 2007. évi 
beszámolóját, melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nél-
kül, és 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

158/2008.(IX.16.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a GYÁVIV Kft. 2007. 

évi beszámolóját jóváhagyja. 
 
6. napirendi pont: 
A Központi Konyha intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a Központi Konyha intézményvezetıi állásra pályázókat, Józsa Kata-
lint, és Nagy László urat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és 4:2 arányban Nagy László pá-
lyázatát javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Nagyon meglepıdött a Pénzügyi Bizottság döntésén, mivel Józsa Katalin eddig 
jól vezette a konyhát, javasolja, hogy a továbbiakban is Józsa Katalint válassza 
meg a testület intézményvezetınek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Józsa Katalin intézményvezetıi megbízását, melyet a Kép-
viselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodással nem 
szavazatott meg, és meghozta alábbi határozatát: 
 

159/2008.(IX.16.) határozat 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Intézmé-

nyek Központi Konyhájának intézményvezetıi teendıinek ellátásával  
Józsa Katalint nem bízza meg. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Nagy László intézményvezetıi megbízását, melyet a Képvi-
selı-testület igen szavazat nélkül, 13 tartózkodással, 2 ellenszavazattal nem sza-
vazott meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel a pályázat eredménytelen volt, ezért újabb pályázatot kell kiírni, és a pá-
lyázat elbírálásáig Józsa Katalint bízza meg a testület. Szavazásra teszi fel a ha-
tározati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül lefogadott, és meghozta határozatát: 
 

1602008.(IX.16.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási 
Intézmények Központi Konyhája intézményvezetıi állásásra kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 
2. Az intézményvezetıi állás betöltésére ismét pályázatot ír ki a 

124/2008.(VII.22.) számú határozat szerint. 
 

3. Józsa Katalin intézményvezetı vezetıi megbízását 2008. október 1-
tıl kezdıdıen a pályázat elbírálásáig meghosszabbítja. 

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

Polgármester 
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7. napirendi pont: 
Egyes önkormányzati rendeletek módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

18/2008.(IX.16.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
18/2008.(IX.16.)) rendelete 

egyes önkormányzati  rendeletek módosításáról 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  a helyi környezet védelmérıl  szóló 
14/2002. (VIII. 8.) rendelet (a továbbiakban:Kv.r.), valamint a hirdetı-berendezések és hir-
detmények elhelyezésérıl szóló 10/2008.(IV.29.) rendelet (a továbbiakban: Hir.r) módosításá-
ról a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ A Kv.r. 14.§ (1) bekezdése a következık szerint módosul: 
     „14.§ (1) Aki e rendelet 3.§ (1) bekezdésében, 5.§ (3) bekezdésében és a 8.§ (3) bekezdés 
h) pontjában foglaltakat megsérti szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedı pénzbír-
sággal sújtható.” 
 
2.§  A Hir.r. 3.§ (5) bekezdése a következık szerint módosul: 
    „ (5) A 12 m2-nél nagyobb reklámfelülető hirdetı-berendezést – a cégtábla, címtábla, cégér 
kivételével – egymástól 150 m-nél közelebb, csak a tervtanács hozzájárulásával lehet elhe-
lyezni.”  
 
3.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Szlahó Csaba       Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 
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8. napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány beszámolója 
Elıterjesztı: Horváthné Gyurcsán Erika 
  Közalapítvány elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Horváthné Gyurcsán Erikát a Kuratórium elnökét. 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás 
 
Horváthné Gyurcsán Erika Kuratórium elnöke:  
Annyit szeretne a beszámolóhoz hozzátenni, hogy 2007-ben került elıször ki-
írásra „Alattad a Föld, fölötted az ég, benned a létra” címmel vers- és prózaíró 
pályázat. A pályázat nagyon jól sikerült, nagyon jó kezdeményezés volt. A leg-
fiatalabb pályázó 2. osztályos tanuló volt, a legidısebb pedig 71 éves. 75 vers, 
és 29 prózai mő került elbírálásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

161/2008.(IX.16.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Tájékoztatá-

sáért Közalapítvány beszámolóját elfogadta. 
 
9. napirendi pont: 
Vecsés-Gyál új összekötı útnál zajvédelmi intézkedésekhez pénzügyi fedezet 
biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Mezıgazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Két város kötelezettsége, így a költségek is két várost terhelnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

162/2008.(IX.16.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés-Gyál 
összekötı úthoz szükséges zajvédelmi intézkedés megtételéhez 
780.000,-Ft-ot biztosít a 2008. évi költségvetés általános tartalékalap-
jának terhére. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy Gyál várossal az Együttmőködési Meg-

állapodást és a kivitelezı kiválasztását végezze el és a feladat végre-
hajtásáról gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Takács Mária jegyzı: 
Ismerteti a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami fı-
építészi véleményét: 
„Köszönettel vettük tárgyi terveket és dokumentációt, melyet áttanulmányozva 
az Étv. 9.§ (6) bek. alapján az alábbi szakmai véleményt adjuk. 
Az Önkormányzat, a csatolt iratok alapján az Étv. 9. §-ában rögzítettek szerint a 
véleményezési és egyeztetési eljárásokat lefolytatta. 
Vecsés Város a 6119, 0150/4, 0152/74, 0152/62,0152/96 és a 0152/97 hrsz-ú 
ingatlanokkal kapcsolatban egyszerősített területrendezési hatósági eljárást kez-
deményezett, a hatósági eljárást Irodánk lefolytatta, és 0810151/13 számon Ha-
tósági Bizonyítványt adott ki, kérem a Hatósági Bizonyítványban foglaltakat a 
Településszerkezeti Terv soron következı módosításánál maradéktalanul figye-
lembe venni. 
Amennyiben a terv az Étv. 9.§ (6) bek. – ben elıírt (legalább egy hónapra, hely-
ben szokásos módon történı) kifüggesztése is lezárult, valamint minden jogsza-
bályon alapuló észrevétel, kifogás kiküszöbölésre került, úgy a terv jóváhagyá-
sának nincs akadálya. 
Megjegyezzük, hogy a jogalkotásról szóló 1987 évi XI. tv. 1.§ (2) bek. Szerint  „ 
… alacsonyabb szintő jogszabály nem lehet ellentétes a magasabb szintő jog-
szabállyal”, így jogszabályon alapuló vélemény, észrevétel a jóváhagyáskor nem 
maradhat fenn.” 
 
Ez vonatkozik Vecsés Város építési szabályzatára is. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a határo-
zati javaslatot a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. ( Hanek Gábor, és Tóth 
Judit nincs a teremben) 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

163/2008.(IX.16.) határozat 
 

1. Vecsés Város igazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóvá-
hagyja Vecsés Településszerkezeti Tervének melléklet leírásának mó-
dosítását, valamint a TSZ-1 rajzszámú Településszerkezeti és terület 
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felhasználási terve módosítását, melyet a TSZT/m1-tıl/m9-ig számú 
tervlapok tartalmaznak (9 db). 

 
2. E határozat elfogadását követıen a város igazgatási területén készülı 

szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti tervvel össz-
hangban kell elkészíteni. 

 
3. A tervben újonnan beépítésre szánt területeket a felhasználási igé-

nyek sorrendjében, ütemezetten kell belterületbe vonni szabályozási 
terv alapján. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
11. napirendi pont: 
VÉSZ módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság kb. 7-8 hónapja tárgyalja ezt a rendelet-tervezetet. A Bizottsági ülé-
sen a fıépítész részletesen ismertette a rendelet módosítását, a Bizottság 4:2 
arányban elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

19/2008.(IX.16.) rendelet 
 

Vecsés város Önkormányzatának   
19./2008.(IX.16.) rendelete 

a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet módosításáról  
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Város építési szabályzatáról szóló 18/2006. 
(IX.28.) rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) módosításáról  - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésének, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.§-a (3) bekezdése c) pontjának felhatalmazása alapján - a következı 
rendeletet alkotja: 
 
 
1.§  A VÉSZ 1.§ (3) bekezdés a) pontja 
   - 1. mellékletében a T-1 jelő szabályozási terv e rendelet T-1/m1-m9 és T-1/K1-K3 rajzszámú mellékletével 
módosul és „ T-1/M1 szabályozási terv (M=1:4.000, 10 db. szelvény)” megnevezésre változik; 
  - 4. mellékletében a T-4 jelő, Lırinci út és környéke szabályozási terv e rendelet mellékletét képezı T-4/m2 
rajzszámú mellékletével módosul és „T-4/M2 Lırinci út és környéke Szabályozási terve (M=1:2000)” megneve-
zésre változik; 
 - 16. melléklettel – e rendelet  T-16 rajzszámú mellékletében foglaltak szerint -„Lanyi környéke szabályozási 
terve (M=1:2000)” megnevezéssel egészül ki. 
 
2.§ A VÉSZ 2. § a), f) és i) pontja az alábbiak szerint módosul: 
   „a) szabályozási vonal-1: az  újonnan kialakítandó közterület határa, 
         szabályozási vonal-2: a tömbfeltárás lehetıségét biztosító szabályozási vonal, amelyet az érintett tel(k)ek 
megosztása, újraosztása esetén kell alkalmazni. A szabályozási tervben kijelölt utat teljes hosszában kell kialakí-
tani, de a megvalósítás ütemezetten is történhet; 
    f) tanyaudvar: a mezı-, és erdıgazdasági területek övezeteiben a beépítés céljára mővelésbıl kivont telekrész 
vagy 2 ha alatti külterületi telken maga a külterületi telek területe; 
   i) szintterületi mutató: az épület összes bruttó szintterületének és a telek területének a hányadosa. Az építmény-
szintek bruttó területébe nem kell beleszámítani: 
- az épület 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területeit, 
- az elsı pinceszintnek minısülı építményszintek-területnek a lakásokhoz tartozó tároló-helyiségeit, 
- a személygépjármő-tároló területét az OTÉK által elıírt mértékig.” 
 
3.§ (1) A VÉSZ – kertvárosias lakóterületre vonatkozó - 8.§ (2), (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, továbbá 
(5) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13.§. (2) bekezdésében meghatározott épület(ek), valamint a helyi 
lakosság közbiztonságát szolgáló építmény és sportépítmény, a szolgáltatási célú épületek közül csak a nem 
zavaró tevékenységő javító-karbantartó célú épület helyezhetı el. (Nem helyezhetı el pl. autószerelı és karosszé-
rialakatos mőhely, asztalos mőhely, stb.). Az övezetekben –   ha a szabályozási terv vagy az építési övezetre vo-
natkozó elıírás eltérıen nem rendelkezik - legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás, jogszabályok alapján korábban 
kijelölt "A" jelő zajgátló övezetben annak felülvizsgálatáig,, telkenként legfeljebb egy lakóépület és  két lakás 
létesíthetı. 
 
  (3) A kiegészítı funkciójú épületek közül az övezetben elhelyezhetı: jármőtároló (kivéve a munkagép tárolására 
szolgálót), háztartással kapcsolatos tárolóépület, barkácsmőhely, a terület rendeltetésszerő használatát nem 
zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, mőterem, fóliasátor, valamint az állattartási rendelet szerint tartható 
állatok elhelyezésére szolgáló, a rendelet elıírásainak megfelelı épület.   
Új lakóépület létesítése esetén legalább a létesítendı lakások felének gépjármő-elhelyezését – 2 lakás esetén 
legalább 1 db, 4 lakás esetén legalább 2 db férıhelyet – épületben kell biztosítani. A gépkocsi tároló megépítésé-
hez szükséges min. 20 m2/szgk. alapterületet a beépített alapterületbe akkor is bele kell számítani, ha az a lakó-
épülettel egy idıben nem valósul meg. 
 
(4) b) oldalkert: az övezetben elıírt legnagyobb építménymagasság fele, de legalább 3,0 m, illetve oldalhatáron 
álló beépítés esetén a Lke-O-1 és Lke-O-2 övezetben legalább 4,0 m, illetve a (6) bekezdés szerinti feltételekkel a 
Lke-O-2 építési övezetben 1,0 m, a Lke-O-3 és Lke-O-4 építési övezetekben 5,5 m;  
 
   (5) Az oldalhatáron álló építési helyen belül az épületeket az oldalsó telekhatáron vagy attól 1-1,5 m-en belül 
(csurgó-távolságra) kell elhelyezni. Amennyiben a telekszélesség lehetıvé teszi, az épületek az építési helyen 
belül a beépíthetı telekhatártól legalább 3,0 m távolság biztosításával is elhelyezhetık. Az építési helyen belül 
legfeljebb kettı fırendeltetéső épület létesíthetı. Az utcai építési vonalat a szomszédos 3-3 telek beépítéséhez 
illeszkedıen kell meghatározni. 
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  (7) Az övezetben – amennyiben a szabályozási terv, valamint az építési övezetre vonatkozó elıírás ettıl eltérıen 
nem rendelkezik – csak jellemzıen azonos hajlású magas tetıs épület létesíthetı a szomszédos épületekhez illesz-
kedı gerinciránnyal és legfeljebb 50°-os tetıhajlásszöggel.” 
 
(2) A VÉSZ 8. § 2/a. sz. táblázata az alábbiak szerint módosul: 

„2/a sz. táblázat 
Kertvárosi lakóterület 
építési övezetei: 

mértékegysége Lke-O-1 Lke-O-2 Lke-O-3 Lke-Z Lke-O-4 

Kialakítható legkisebb 
telekméret: 

m2  700 550 600 400 700 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség : 

m2  16 14 18 12 16 

Beépítési mód:  oldalhatáron álló zártsorú oldalhatáron 
álló 

A beépítettség legnagyobb 
mértéke: 

% 30 30 30 30 30 

Építménymagasság legki-
sebb utcai: 

m - -  -  

Építménymagasság leg-
nagyobb: 

m 
 

5,5/6,5*    5,5/6,5* 5,5 5,5 5,5/6,5* 

A zöldfelület legkisebb 
mértéke: 

%  50 50 50 50 50 

Terepszint alatti beépí-
tettség: 

% 30 30 - 30 30 

Max. építhetı szintterület: épület m2/   
telek m2  

0,6 0,6 - 0,6 0,6 

Közmőellátás:  teljes közmőellátás 
*  Az övezetben megengedett építménymagasság 
  - legfeljebb 5,5 m, ha az épület az oldalsó telekhatáron vagy attól csurgó-távolságra  van elhelyezve, 
  - legfeljebb 6,5 m, ha az épület a beépíthetı oldalhatártól min. 3,0 m-re van elhelyezve.” 
 

(3) A VÉSZ 8.§-a (9) bekezdése a következıképpen módosul és (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki: 

„(9) A kialakult beépítéső Lke-O-1 és a Lke-O-2 jelő építési övezetekben  
  a) a kialakítható legkisebb telekméret   
     - alatti mérető telken  – 700 m2, illetve a  550 m2-nél kisebb – legfeljebb egylakásos épület,  
     - másfélszeresénél – 1050 m2,. illetve a  825 m2-nél - kisebb telken 2 lakásos épület, 
     - másfélszeres, illetve ennél nagyobb telken többlet 200 telekm2-ként plusz 1 lakás, de legfeljebb 4 lakásos 
épület  létesíthetı. (Pl. 1050-1250 m2, ill. 825-1025 m2  között 3 lakás, 1250 m2, ill. 1025 m2 felett 4 lakás.) 
  b) egy telken két lakóépület csak abban az esetben létesíthetı, ha ez a szomszédos lakótelkek használatát nem 
korlátozza és a két épület megjelenése a meglévı utcaképbe illeszthetı, 
  c) az épületek oldalhatáron álló homlokzatának magassága nem lehet több 4,5 m-nél. 
 
  (10) A kialakult beépítéső Lke-Z jelő építési övezetben legfeljebb egy lakóépület és legfeljebb 2 lakás létesíthe-
tı. 
 
  (11) A Lke-O-4 és a Lke-SZ-6 jelő építési övezet a több rendeltetési egységet magában foglaló lakóépületek 
létesítésére kijelölt (un. kistársasházas) építési övezet, ahol – szabályozási terv eltérı rendelkezésnek hiányában 
- az elıírások keretei között a Lke-O-4 jelő építési övezetben  legfeljebb 6, a Lke-Sz-6 jelő építési övezetben leg-
feljebb 4 lakásos épületek létesíthetık. A telken létesíthetı fıépületek száma legfeljebb a tényleges telekméret és 
övezetben megengedett legkisebb telekméret osztásából adódó egész szám lefelé való kerekítéssel. 
 
  (12) Kertvárosi lakóterületen a kétlakásosnál nagyobb épületek terveit az építési engedélyezést megelızıen az 
önkormányzati tervtanáccsal véleményeztetni kell.” 
 
4.§ (1) A VÉSZ - falusias lakóterületre vonatkozó - 9.§ (2), (3), (4), (5), (7) és (9) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„ (2) A falusias lakóterületen  
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    a) az OTÉK 14.§. (2) bekezdésében meghatározott épületek - az üzemanyagtöltı állomás kivételével - helyez-
hetık el, azzal, hogy az övezetekben - szabályozási terv eltérı rendelkezésének hiányában a kialakítható legki-
sebb telekméret   
     - alatti mérető telken  – 1000 m2 , valamint 700 m2-nél kisebb – legfeljebb egy lakásos épület, 
     - másfélszeresénél kisebb telken legfeljebb 1 fırendeltetéső lakóépület és legfeljebb 2 lakás, 
     - másfélszeres, ill. ennél nagyobb telken legfeljebb többlet 200 telekm2-ként plusz 1 lakás, de legfeljebb 4 
lakás  létesíthetı. (Pl. 1500-1700 m2, ill. 1050-1250 m2 között 3 lakás, 1700 m2, ill.1250 m2 felett 4 lakás.); 
  b) egy telken két lakóépület csak abban az esetben létesíthetı, ha ez a szomszédos lakótelkek övezetnek megfele-
lı használatát nem korlátozza és a két épület megjelenése a meglévı utcaképbe illeszthetı; 
  c) a b) pont szerinti feltételek teljesülését, továbbá a kettınél több lakásos épület környezetbe illeszthetıségét az 
építési engedélyezést megelızıen az önkormányzati tervtanáccsal véleményeztetni kell; 
  d) a jogszabályok alapján korábban kijelölt "A" jelő zajgátló övezetben annak felülvizsgálatáig telkenként leg-
feljebb két lakás létesíthetı. A terület telkein kizárólag üzemi célú épület önállóan csak az "A" jelő zajgátló öve-
zetben helyezhetı el.  
 
  (3) A kiegészítı funkciójú épületek közül az övezetben elhelyezhetı: jármőtároló, háztartással-gazdálkodással 
összefüggı egyéb tárolóépület, barkácsmőhely, mőterem, fóliasátor, valamint az állattartási rendelet szerint 
tartható állatok elhelyezésére szolgáló épületet az abban meghatározottak szerint. Az állattartó épület beépített 
alapterülete nem lehet több a telek 10%-ánál. 
Új lakóépület létesítése esetén legalább a létesítendı lakások felének gépjármő-elhelyezését – 2 lakás esetén 
legalább 1db, 4 lakás esetén legalább 2 db férıhelyet – épületben kell biztosítani. A gépkocsitároló megépítésé-
hez szükséges min. 20 m2/szgk. alapterületet a beépített alapterületbe akkor is bele kell számítani, ha az a lakó-
épülettel egy idıben nem valósul meg. 
 
(4) Az építési helyet az alábbi elı-, oldal- és hátsókert méretek határozzák meg: 
- elıkert: a kialakult állapothoz illeszkedı, de legalább 3,0 m, 
- oldalkert: legalább 5,5 m 
- hátsókert: legalább 7,0 m. 
 
  (5) Az oldalhatáron álló építési helyen belül a beépíthetı telekhatár menti építési vonal lehetıleg az oldalsó 
telekhatáron vagy attól 1,0-1,5 m-re (csurgó-távolságra) legyen.  Amennyiben a telekszélesség lehetıvé teszi, az 
épületek a beépíthetı telekhatártól legalább 3,0 m távolság biztosításával is elhelyezhetık, kivéve a Fı utcát és 
a Jókai utcát, ahol a beépíthetı telekhatár vagy attól 1 m egyben kötelezı építési vonal. Az oldalhatáron álló 
homlokzat magassága legfeljebb 4,50 m, az attól legalább 1 m-re álló homlokzat magassága legfeljebb 5,5 m 
lehet. 
 
  (7) A telek szabályozási terven jelölt „zöldfelületként fenntartandó részé”-nek legalább 80%-án zöldfelületet 
kell kialakítani. A fennmaradó 20 %-on belül épület és burkolt felület is kialakítható. 
 
  (9) Az övezetben csak jellemzıen azonos hajlásszögő magas tetıs épület létesíthetı a szomszédos épületekhez 
illeszkedı gerinciránnyal és legfeljebb 50o-os tetıhajlásszöggel.” 
 
(2) A VÉSZ 9. § 3. sz. táblázata az alábbiak szerint módosul: 
                                                                                                                                                             „3. sz. táblázat 
Falusias lakóterület építési övezetei: mértékegysége Lf-0-1 Lf-0-2 
Kialakítható legkisebb telekméret: m2 

1000 700 
Kialakítható legkisebb telekszélesség : m2  18 16 
Beépítési mód:  oldalhatáron álló 
A beépítettség legnagyobb mértéke: % 30 30 
Építménymagasság legkisebb utcai: m 4,0 4,0 
Építménymagasság legnagyobb: m 5,5 /7,0* 5,5 /7,0* 
A zöldfelület legkisebb mértéke: % 40 40 
Terepszint alatti beépítettség: % 30 30 
Max. építhetı szintterület: épület m2 / telek m2 

0,45 0,45 
Közmőellátás:  teljes közmőellátás 
*Az övezetben megengedett építménymagasság 
- legfeljebb 5,5 m, ha az épület az oldalsó telekhatáron, vagy csurgó-távolságra van elhelyezve, 
- legfeljebb 7,0 m, ha az épület a beépíthetı oldalhatártól min. 3,0 m-re van elhelyezve.” 
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5.§ (1) A VÉSZ - településközponti vegyes területre vonatkozó - 10.§ (2)-(7) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul: 
 
„ (2) A településközponti területen az OTÉK 16.§ (2) bekezdésének 1-6. pontjában és a (3) bekezdésének 1. pont-
jában meghatározott épületek, építmények helyezhetık el azzal, hogy – szabályozási terv eltérı rendelkezésének 
hiányában – az egyes építési övezetekben legfeljebb 200 telek m2-ként egy lakás, de legfeljebb  hatlakásos, a Vt-2 
és Vt-3 építési övezetekben legfeljebb  négylakásos épület létesíthetı. 
 
  (3) A Vt-1 és Vt-4 jelő építési övezetek telkein kizárólag az OTÉK 16.§ (2) bekezdésének 2., 3. és 5. pont szerinti  
vagy lakóval vegyes felhasználású épületek és ezek kiszolgáló létesítményei helyezhetık el. 
 
(4) A kialakult beépítéső Vt-2 és Vt-3 jelő építési övezetre vonatkozó elıírások: 
  a) a beépítettség és az építhetı bruttó szintterület mértéke a felhasználástól függıen: 
   - kizárólagos lakófelhasználás esetén: 30 %, illetve  0,6 m2/telekm2 
   - ha az egyéb hasznosítás eléri a beépített szintterület 25 %-át: 35 %, illetve 0,8 m2/telekm2 
   - egyéb nem lakócélú, az övezetben megengedett felhasználás esetén: 40 % -  saroktelken 50 % -, illetve 1,0 
vagy 1,2 m2/telekm2 lehet; 
  b) a zöldfelület legkisebb mértéke a beépítettség függvényében 5-10 %-al csökkenthetı; 
  c) az övezetekben a kialakítható legkisebb telekméret   
     - alatti – 550 m2-nél kisebb – mérető telken legfeljebb egy lakásos épület, 
     - másfélszeresénél – 825 m2-nél - kisebb telken legfeljebb 1 fırendeltetéső lakóépület és legfeljebb 2 lakás, 
     - másfélszeres, illetve ennél nagyobb telken legfeljebb többlet 200 telek m2-ként plusz 1 lakás, de legfeljebb 4 
lakás  létesíthetı. (Pl. 825 -1025 m2 között 3 lakás, 1025 m2 felett 4 lakás.); 
  d) új épület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjármő-elhelyezést legalább 50 %-ban épület-
ben kell biztosítani. A gépkocsitároló megépítéséhez szükséges min. 20 m2/szgk. alapterületet a beépített alapte-
rületbe akkor is bele kell számítani, ha az, az épülettel egy idıben nem valósul meg;  
  e) az övezetekben új építés esetén a létesítendı épület a szomszédos telkek övezetnek megfelelı használatát nem 
korlátozhatja és az épület tömege, megjelenése a meglévı utcaképbe illeszkedjen; 
  f) az e) pont szerinti feltételek teljesülését az építési engedélyezést megelızıen az önkormányzati tervtanáccsal 
véleményeztetni kell. 
 
(5) Az építési helyet az alábbi elı-, oldal- és hátsó kert méretek határozzák meg:  
   - elıkert: a kialakult állapothoz illeszkedı, utcavonalon álló vagy elıkertes, amely 3,0 m-nél kisebb nem lehet, 
   - oldalkert: szabadon álló beépítési módnál az oldalkertre nézı homlokzatmagasság fele, de min. 3,0 m,  oldal-
határos beépítési módnál az oldalkert nézı homlokzatmagasság értéke, de min. 5,0 m. 
   - hátsókert: az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság mértéke, legalább 7,0 m. A Vt-2 és Vt-3 
jelő építési övezetekben - 35 m telekmélység alatt - az építési hely a hátsó telekhatárig terjedhet, amelynek 6 m 
széles sávján belül legfeljebb 25 m2 beépített alapterülető kizárólag kiegészítı funkciójú épület létesíthetı a 
tőzrendészeti hatóság hozzájárulása esetén. 
 
 (6) Az építési helyen belül több épület helyezhetı el, de legfeljebb a telekméret minden 250,0 m2 

-e után egy 
kiegészítı funkciójú épület helyezhetı el lefelé való kerekítéssel. A kiegészítı funkciójú épületek közül az övezet-
ben elhelyezhetı: jármőtároló (kivéve a munkagép tárolására szolgálót), tárolóépület, barkácsmőhely, mőterem, 
fóliasátor, valamint az állattartási rendelet szerint tartható állatok elhelyezésére szolgáló épületet az abban 
meghatározottak szerint. A kiegészítı funkciójú épületet lehetıleg a fıfunkciójú épülettel egy tömegben kell elhe-
lyezni. Amennyiben ez már nem megoldható, önállóan csak egyszintes, tetıtér-beépítés nélküli, legfeljebb 3,0 m 
(mőterem esetén legfeljebb 4,5 m) építménymagasságú és legfeljebb 6,0 m gerincmagasságú épület létesíthetı. 
 
(7) A Vt-1 és Vt-4 jelő építési övezet a jellemzıen köz-, vagy közhasználatú intézmények, illetve lakófunkcióval 
vegyes intézmények építési övezete, ahol 
    a) az építési övezetekben az adottságokhoz és a környezethez illeszkedı beépítés létesíthetı, melynek teljesülé-
sét az építési engedélyezést megelızıen az önkormányzat tervtanácsával véleményeztetni kell; 
  b) azoknál a telkeknél, ahol a kialakult beépítés miatt az övezeti paraméterek nem értelmezhetık, az egyedileg 
meghatározott beépítés módját, valamint az építménymagasságot elvi engedélyezési eljárás keretében kell tisz-
tázni, amelyhez az önkormányzati tervtanács véleményét ki kell kérni; 
  c) az övezetekben – kizárólag közhasználatú intézményi funkció esetén - az önkormányzattal történı megálla-
podás esetén az elıírások szerinti parkolóhely közterületen is biztosítható.” 
 
(2) A VÉSZ 10. § 4. sz. táblázata az alábbiak szerint módosul: 
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„4. sz. táblázat  

Településközpont terület építési 
övezetei: 

mérték-
egysége 

Vt-1 Vt-2 Vt-3 Vt-4 

Kialakítható legkisebb telekméret: m2  1000 550 550 300 
Kialakítható legkisebb telekszéles-
ség : 

       m2 20 14 18 14 

Beépítési mód:  szabadon álló, 
ill. kialakult 

oldalhatáron 
álló, ill. kiala-

kult 

oldalhatáron 
álló, ill. kiala-

kult 

szabadon álló, 
ill. kialakult 

A beépítettség legnagyobb mértéke: % 45 30/40** 30/40** 75 
Építménymagasság legkisebb utcai: m 4,0 4,0 5,0 4,0 
Építménymagasság legnagyobb: m 12,0*** 4,5/7,0* 5,5/7,5* egyedi*** 
A zöldfelület legkisebb mértéke: % 30 40 40 10 
Terepszint alatti beépítettség: % 60 60 60 75 
Max. építhetı szintterület: épület m2  / 

telekm2 
1,2 0,6/1,0** 0,75/1,2** 1,5 

Közmőellátás:  teljes közmőellátás, kivéve a zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetést  
*Az övezetben megengedett építménymagasság 
- 4,5, ill. 5,5 m, ha az épület az oldalsó telekhatáron van elhelyezve, 
- legfeljebb 7,0 m, ill. 7,5 m  ha az épület az oldalhatártól min. 3,0 m-re van elhelyezve. 
** A (4) bekezdés elıírásai szerint 
***A környezethez való illeszkedéssel.” 
 

5.§ (1) A VÉSZ  - központi vegyes területre vonatkozó  - 11.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(6) Központi vegyes területen – szabályozási terv eltérı rendelkezésének hiányában – lakóépület csak a Vk-SZ-
2 és a Vk-Sz-6 jelő  építési övezetekben létesíthetı az alábbi feltételekkel: 
   a) a már meglévı teleknél a beépíthetıség feltétele, hogy a telek szélessége legalább 18 m legyen;  
   b) Az övezetekben lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás, de legfeljebb  
hatlakásos épület létesíthetı, amennyiben a lakhatáshoz szükséges környezetvédelmi feltételek biztosíthatók; 
   c) új lakóépület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjármő-elhelyezést legalább 50 %-ban 
épületben kell biztosítani. A gépkocsitároló megépítéséhez szükséges min. 20 m2/szgk. alapterületet a beépített  
alapterületbe akkor is bele kell számítani, ha az a lakóépülettel egy idıben nem valósul meg; 
  d) az övezetben a kettınél több lakásos épületek terveit az önkormányzati tervtanáccsal az építési engedélyezést 
megelızıen véleményeztetni kell.” 
 

(2) A VÉSZ 11. § 5. sz. és 5/b sz. táblázata az alábbiak szerint módosul: 
 

 

                                                                                                                                                          „ 5. sz. táblázat 
Központi vegyes terület építési övezetei: mérték- 

egysége 
Vk-SZ-1 Vk-SZ-2 Vk-SZ-3 

Kialakítható legkisebb telekméret:  m2  3000 1500 5000 
Kialakítható legkisebb telekszélesség: m2  40 20 35 
Beépítési mód:  szabadon álló 
A beépítettség legnagyobb mértéke: % 30 30  50 
Építménymagasság legkisebb utcai: m 4,0 (6,0*) 4,0 (6,0*) 4,0 (6,0*) 
Építménymagasság legnagyobb: m 12,0 7,5 16,0 
 A zöldfelület legkisebb mértéke: % 20 30 20 
Terepszint alatti beépítettség: % 25  30 35 
Max. építhetı szintterület: épület m2  

/ telek m2  
1,0 0,75**/1,0 0,7 

Közmőellátás:   teljes közmőellátás, kivéve a zárt rend-
szerő csapadékvíz-elvezetést 

teljes közmőellátás 

*Az Üllıi út, a Gyáli út és Széchenyi út melletti 50,0 m széles, a 4. és 400. sz. fıút melletti 100 m széles teleksáv-
ban a min. utcai építménymagasság 6,0 m. 
**Lakáscélú felhasználás esetén 
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                                                                                                                                                      5/b. sz. táblázat 

Központi vegyes terület 
építési övezetei: 

mérték- 
egysége 

Vk-SZ-8 Vk-SZ-9 Vk-SZ-10 VK-SZ-11 

Kialakítható legkisebb telekméret:  
m2  

 
5000 

 
3000 

 
20.000 

 
5000 

Kialakítható legkisebb telekszéles-
ség: 

 
m2 

 
40 

 
20 

 
80 

 
50 

Beépítési mód:  szabadon álló 
A beépítettség legnagyobb mértéke: % 25 35 35 45 
Építmény-
magasság: 

legkisebb utcai: m 6,0 6,0 6,0 6,0 

 legnagyobb: m 13,5 9,0 10(21)* 15(25/30)* 
A zöldfelület legkisebb mértéke: % 25 30 20 27,5 
Terepszint alatti beépítettség: % 35 35 60 65 
Max. építhetı szintterület: épület m2 /  

telek m2 
 

1,2 
 

1,0 
 

1,2 
 

2,5 
Közmőellátás teljes közmőellátás 
* A szabályozási tervre vonatkozó külön szabályok szerinti feltételekkel 
 

6.§ A VÉSZ 17.§ (6) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
  (6) Új utak, utcák nyitásakor kétoldali fasor telepítendı. Ahol a szabályozási szélesség, illetve a közmőadottsá-
gok lehetıvé teszik, a meglévı utcákban is fasorokat kell telepíteni. 
 
  (7) Új utak burkolásakor az útburkolat legmagasabb szintje legfeljebb 10 cm-rel, az egyes utak burkolati felújí-
tásakor legfeljebb 20 cm-rel haladhatja meg az út menti átlagos telekszinteket, amennyiben a csapadékvíz-
elvezetés, vagy a szikkasztás lehetısége egyébként biztosított. 
 

7.§ A VÉSZ 17.§  (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
  (8) Az építési telkek megközelítésére magánút is kialakítható. Lakóterületen kizárólag közhasználat céljára 
átadott területként lehet magánutat kialakítani. A magánút kialakításának feltétele, hogy már kialakított közte-
rülethez csatlakozik, és a csatlakozó közterület kezelıjének hozzájárulása rendelkezésre áll. A magánút mini-
mális szélessége a d) pont szerint alakítandó ki, amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei, és a szükséges 
közmővezetékek elhelyezése biztosítható. Magánút kialakítása esetén a kiszolgáló vagy lakóutakra vonatkozó 
egyéb általános és szakági rendelkezések mellett az alábbiakat kell betartani: 
  a)  magánutat kialakítani új út megnyitása céljából csak akkor szabad, ha a visszamaradó telekméretek az 
övezeti elıírásoknak megfelelnek, valamint a telekalakítás után kialakuló valamennyi telek építési telek lesz, és 
az övezeti elıírások szerinti közmővesítettség biztosítható; 
  b) a magánútról kiszolgált telkek csak akkor tekinthetık építési teleknek, ha a magánút az Étv. vonatkozó 
elıírása szerint az ingatlan-nyilvántartásba útként van bejegyezve. A magánút céljából kialakított és ekként 
nyilvántartott ingatlan nem építhetı be. Magánutat megszüntetni csak akkor lehet, ha az arról kiszolgált építé-
si telkek más módon megközelíthetıvé, illetıleg kiszolgálhatóvá válnak; 
  c) a magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani és azon az építményeket elhelyezni, mintha a magánút 
közterület lenne. A magánút felıli építési határvonal és a magánút felıli telekhatár közötti területsáv elıkert-
nek számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni; 
  d) a magánút szélessége:  
  - legfeljebb 6 lakótelek megközelítése vagy legfeljebb 12 lakás elhelyezését lehetıvé tevı lakótelkek megköze-
lítése és lakó-pihenıövezet kialakítása esetén legalább 8,0 m, 
  - 6-nál több lakótelek vagy legfeljebb összesen 30 lakás elhelyezését lehetıvé tevı lakótelkek megközelítése és 
lakó-pihenıövezet esetén legalább 10,0 m, 
  - egyéb rendeltetéső telkek vagy 30-nál több lakás elhelyezését lehetıvé tevı lakótelkek megközelítése esetén 
legalább 12,0 m  
kell legyen, a szükséges közmővezetékek, térvilágítás és felszíni vízelvezetés biztosítása mellett. A 12,0 m széles 
magánúton legalább egyoldali fasort kell létesíteni; 
  d) a magánutat a tulajdonos, illetve a tulajdonostársak kötelesek kialakítani és fenntartani. A magánút alatt 
létesülı, és az érintett ingatlanokat kiszolgáló közmővezetékek kiépítésérıl és karbantartásáról a magánút 
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tulajdonosa köteles gondoskodni. A közmőbevezetés szempontjából a magánút közmő-becsatlakozását a köz-
üzemi hálózatba úgy kell tekinteni - a kapacitás-meghatározás és a külön szabályozott díjtételek, közmőfejlesz-
tési hozzájárulás kivételével -, mintha az egy közterületi közmőcsatlakozás volna; 
  e) meglévı, a közforgalom elıl elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, illetve magánutat az 
önkormányzat tulajdonába átadni1 az útügyi hatóság hozzájárulásával lehet. 
 
8.§ A VÉSZ 30. § (2),(3) és (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és a (5) bekezdés hatályát veszti:   
 
 „(2) A régészeti örökség kezelése kapcsán a hatályos örökségvédelmi jogszabályok2 szerint kell eljárni. 
 
  (3) Régészeti érdekő területen a földmunkával járó beruházások megkezdése elıtt régészeti állapotfelmérést 
kell végezni, amelynek módszere a terepbejárás és/vagy a próbaásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka 
csak régészeti megfigyelés mellett végezhetı. E szakfeladatok elvégzésére - a beruházó költségére – az illetékes 
Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése elıtt 8 
nappal fel kell venni a Múzeummal a kapcsolatot.  
 
  (4) Amennyiben régészeti lelıhelynek nem minısülı területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy 
emlék kerül elı,- a hatályos jogszabályok3 szerint  eljárva – az illetékes Múzeumot haladéktalanul értesíteni 
kell.”  

 
 
9.§ A VÉSZ 43.§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép és kiegészül (6) és (7) bekezdéssel: 
 

„ (5) A jelenleg erdımővelési ágú, beépítési szánt területként elıirányzott telekrészek felhasználásának, beépíté-
sének feltétele, hogy a terület tulajdonosa az illetékes erdészeti hatóság hozzájárulásával az erdıpótlási kötele-
zettségének a hatályos jogszabályok4 szerint tegyen eleget. 
 
  (6) A 0150/4 hrsz-ú földrészleten a csapadékvíz-elvezetı csatornák átvezetését biztosító 6 m széles szolgalmi 
joggal terhelt, V-M jelő övezetbe sorolt területsávban csak olyan tevékenység folytatható, amely a föld alatt 
vezetett csatorna állékonyságát nem veszélyezteti és a karbantartás lehetıségét biztosítja. A területsávot nem 
szükséges önálló telekként kialakítani. 
 
  (7) Közforgalom elıl elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, illetve az önkormányzat tulajdonába 
átadni – a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (3) bekezdése, illetve 32.§ (3) bekezdése alapján -  az 
útügyi hatóság hozzájárulásával lehet.” 
 
10.§   A VÉSZ 45.§ (4) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„(4) ( A kertvárosias lakóterületen)  
     b) telkenként legfeljebb 2 lakásos,  magas-tetıs épület létesíthetı, 30 - 50° közötti tetıhajlásszöggel.” 
 

11.§ A VÉSZ VI. felezet 50/D §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A Lke-SZ-6 jelő építési övezetben a hatályos jogszabályok szerint szükséges személygépkocsi-tároló 
legalább 50 %-át az épülettel egy tömegben vagy szint alatt elhelyezett tárolóban kell biztosítani.” 
 
12.§ A VÉSZ VI. fejezete a következı alcímmel és 50/E §-al egészül ki: 
 

„Lanyi  környéke Szabályozási Terve (T-…) 
 

50/E § (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya a Mátyás utca – Ecseri út – Tó utca és a tervezett 
utca által határolt területre, a T-16 Lanyi környéke Szabályozási Terve tervlapon (SzT) megjelölt területre terjed 
ki. 

                                                 
1 A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. tv. 29. § (3) bekezdés, illetve a 32.§ (3) bekezdés alapján 
2 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökségrıl (Kötv.) 
3 Kötv. 24. §  
4 Jelenleg a BATrT ról szóló 2005.évi LXIV.tv.  
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  (2) A szabályozási terv alkalmazása: 
a) a szabályozási terven kötelezınek kell tekinteni  

- tervezett szabályozási vonalat és szabályozási szélességet, 
- az építési övezetek és övezetek határát, 
- az övezetek, építési övezetek kijelölését 
- az országos vagy településszerkezeti jelentıségő utak övezeteit, 
- a kiszolgáló és lakóutakat, 
- a közterüleen kijelöli parkolót, 
- a kötelezı megszüntetéseket, 

b) az a) pontban nem említett elemek jogszabályi keretek között megváltoztathatók az 55. § (5) bekezdés szerint. 
 
  (3) A feltöltött területen bármely építési tevékenység csak talajmechanikai szakvéleményben meghatározottak 
szerint engedélyezhetı. A területen az 55.§ (8) bekezdés elıírásait nem kell alkalmazni. 
 
  (4) A területen a felszíni csapadékvíz-elvezetést vízjogi engedély alapján, az abban meghatározottak szerint kell 
megvalósítani. 
 
  (5) A 4. sz. fıút Ecseri utcai csomópontjának vagy a Mátyás utca 3101. sz. útig való kiépítésének hiányában a 
gazdasági területen jelentıs forgalmi igényő - logisztikai vagy raktározási jellegő - telephelyek nem létesíthe-
tık.” 

 
12.§ A VÉSZ 51.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„(2) Az egyes építési övezetekben meghatározott telkeket téglalap vagy azt megközelítı négyszög-alakúan kell 
kialakítani. Törtvonalú telekhatár, összetett telekforma csak a már kialakult területen a meglévı adottságok 
miatt, indokolt esetben létesíthetı.” 
 
13.§ A VÉSZ 55.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul és (10) bekezdéssel egészült ki: 

 
„(9) Kialakult beépítéső lakó- és településközponti, valamint az ezekkel határos beépítésre szánt építési öveze-
tekben az egyes építési övezetekben meghatározott legnagyobb építménymagasságot – az egyes építési övezetek-
re vonatkozó vagy szabályozási terv eltérı rendelkezésének hiányában - a kialakult utcakép figyelembe vételével 
kell meghatározni, amely az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasságot korlátozhatja. Foghíjtelek 
vagy meglévı épülethez csatlakozó új beépítés építménymagassága legfeljebb 1 m-rel haladhatja meg a szom-
szédos, de legfeljebb 50 m távolságra lévı 2 db telek utca felöli beépítése építménymagasságának átlagát, de 
nem lehet nagyobb az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értékénél. 
 
  (10) Kialakult területen az építési övezeti elıírásokban meghatározott legkisebb telekméretet és/vagy telekszé-
lességet el nem érı telkek beépítésénél, ill. ha a szomszédos telkek meglévı beépítése már nem teszi lehetıvé az 
övezeti elıírásoknak megfelelı beépítést, az övezetben meghatározott beépítési módtól a kialakult beépítéshez 
illeszkedı módon el lehet térni elvi építési engedélyezési eljárás keretében meghatározott feltételekkel, ha ez a 
szomszédos telkek övezetnek megfelelı beépítését nem korlátozza és az illetékes tőzrendészeti hatóság hozzájá-
rult.” 

 
Záró rendelkezések 

 
14.§ (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba., ezzel egyidejőleg hatályát veszti: 
          - a VÉSZ 1.§ (3) bekezdés a) pontjában a 8. számú melléklet  T-8 A 4. sz. fıút - vasút - lakóterület közötti 
terület szabályozási tervének (M=1:2000) az Álmos utca menti teleksávra, valamint a Fı utca menti 2238 hrsz-u. 
és a Károlyi utca menti 2259 hrsz-ú telkekre vonatkozó része, 
          -  a VÉSZ 1§ (3) bekezdés a) pontjában a T-1 mellékletnek a T-16 melléklet szerinti Lanyi környéke sza-
bályozási tervvel érintett része; 
        - Vecsés város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló 19/2007. (VIII. 16.) rendelet,  
és a módosításáról szóló 1/2008. (I.22.) rendelet. 
 
       (2) A VÉSZ 1.§ (3) bekezdés a) pontjának 1. és 4. mellékletét érintı módosításokat a rendelet kihirdetését 
követı 15 napon belül  a szabályozási terveken át kell vezetni. 

  
Szlahó Csaba       Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 
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12. napirendi pont: 
Változtatási tilalom elrendelése 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az elızıekben a Képviselı-testület elfogadta a Településszerkezeti tervét, és 
Vecsés Város helyi építési szabályzatának rendeletét azzal hatályát veszítette a 
Vecsés Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló 
19/2007.(VIII.16.) rendelet és a módosításáról szóló 1/2008.(I.22.) rendelet. A 
rendeletben szerepelı területre folyamatban van a Szabályozási terv módosítása, 
és addig változtatási tilalom kerül elrendelésre. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

20/2008.(IX.16.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
20./2008. (IX.16.) rendelete 

Vecsés város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a vá-
ros egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom bevezetésérıl – az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 21.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ (1) Az Önkormányzat a Széchenyi út, Gyáli út, a VÍZMŐ területe, a 0189/4 hrsz-ú , a 
0187/1 hrsz-ú, a 0187/2 hrsz-ú  és a 4188 hrsz-ú utak által határolt terület vonatkozásában - a 
Széchenyi út és  a Gyáli út menti terület Szabályozási Terv módosításának hatályba lépéséig - 
változtatási tilalmat rendel el. 
 
 
2.§   A változtatási tilalom alá esı területeken – az Étv. 20.§ (7) bekezdésében foglalt esetek 
foglaltak kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévı építményt átalakítani, 
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bıvíteni, továbbá elbontani, illetıleg más építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött érték-
növelı változtatást végrehajtani nem szabad. (Étv.22.(1) bek.) 
 
3.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.   
       
Szlahó Csaba        Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 
 
13. napirendi pont: 
Vecsési Beruházó Viziközmő Társulat mőködésének meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Az elszámolás miatt kérte a Társulat mőködésének meghosszabbítását. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Már évközben is javasolta, hogy december 31-ig hosszabbítsák meg a Vizi -
közmő Társulat mőködését. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

164/2008.(IX.16.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 201/2007.(XI.20.) 
számú határozatának 2. pontját a következık szerint módosítja: 
„A Vecsési Beruházó Viziközmő társulat mőködését 2008. december 31-ig 
hosszabbítja meg.” 
 
Határid ı: 2008. december 31. 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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14. napirendi pont: 
A Vecsés 0171/8 hrsz-ú ingatlanról törmelék eltávolítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az Almáskert melletti területrıl van szó. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

165/2008.(IX.16.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 9466-6/2008. 
számú végzés alapján 1.584.000,-Ft-ot biztosít a 2008. évi költségvetés 
általános tartalékalapja terhére a végrehajtási költség kifizetésére. 

 

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

 

Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 

 jegyzı 
 
15. napirendi pont: 
„Vecsés, Alacskai pihenıhely” térségének fejlesztése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

166/2008.(IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete elvileg támogat-
ja a Hanákterm Bau Kft. Alacskai pihenıhely bıvítésére és panzió 
építésére vonatkozó fejlesztését.  
Hozzájárul a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítá-
sának elkészítéséhez a beruházó költségvállalásával. Ez az elızetes el-
vi támogatás nem jelent garanciavállalást a terv jóváhagyására. 

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

3. Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete hozzájárul a 
0286/3 hrsz-ú terület megosztásához. 

 
 Határidı: folyamatos 
 Felelıs:   Szlahó Csaba polgármester 
           polgármester 
 
16. napirendi pont: 
VFC II. félévi támogatása 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 
  Gazd.Biz. elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta részletesen a napirendi pontot. A VFC II. 
félévi mőködtetéséhez lenne szüksége a kért összegre. Itt szeretné elmondani, 
hogy mindenki büszke lehet a csapatra az elért eredményeiért. Magyarország 
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elsı 30 csapatában benne van a VFC. Aki ki jár a mérkızésekre az észlelheti, 
hogy milyen fejlıdésen ment át a csapat, annak ellenére, hogy nagyon fiatal a 
csapat. Véleménye, hogy addig, ameddig a csapat jó eredményeket ér el, addig 
megérdemli a támogatást. 
A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, Vékony Ferenc képvise-
lı elment. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

167/2008.(IX.16.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a VFC II. félévi 
mőködéséhez 19.000.000 Ft-t biztosít a 2008. évi költségvetés több-
letbevétel terhére. 

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

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
17. napirendi pont: 
Zajvédelem szakértéséhez pótelıirányzat kérése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú 
szavazással elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
Ezzel az elıterjesztéssel valószínő, hogy még egyszer fog találkozni a Képvise-
lı-testület, mert egy kisebb munkát még meg kell rendelni ettıl a cégtıl. Három 
prioritást kapott meg a cég, amit vizsgált, de ebben a lakótelep nem volt benne, 
amit mindenképpen be kellene méretni, amirıl már a bizottság hozott is döntést.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangú szavazással 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint nincs szükség újabb mérésekre, mert a Lakótelepet nem érin-
ti annyira a zajterhelés. A Valéria utcában történt az egyik mérés, ami zajterhe-
lés szempontjából jobban érintett terület. A másik két terület a Mátyás utca, és a 
Tó utca. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Regionális Zajvédelmi Bizottságban részt vesz, ahol jobbnál – jobb ötleteket 
vetnek fel a tagok. Alattyányi István képviselıvel egyetért abban, hogy két 
újabb bemérést kellene megrendelni, és akkor komplett lenne az anyag. A 
Konyhánál van egy állandó zajmérési állomás. 
 Európai normáknak megfelelı a rendelet, és a mért értékek sajnos nem maga-
sabbak, így aztán külön pénzhez sem tud jutni az Önkormányzat. Azt gondolja, 
hogy az Önkormányzatnak abba az irányba kellene elmozdulni, hogy a meglévı 
rendeleteket betartassák a Repülıtérrel, esetleg a katonai repülıtér használatát 
felülvizsgáltassák. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma: 13 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

168/2008.(IX.16.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, ( 2008. május 
16-án)   a VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereske-
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delmi és Szolgáltató Kft.-vel (1118 Budapest, Bozókvár u. 
12),amelynek feladatai: 
-a Vecsést érintı repülési forgalom okozta zajterhelésbıl készített 
zajgátló védıövezeti dokumentáció bírálata 
-zajmérése, szakvéleménnyel /Vecsés lakóterületét érı repülési zaj-
terhelés hosszúidejő monitoring vizsgálata/ 
-zajcsökkentési javaslat, zajvédelmi szakvélemény /Vecsés lakóterü-
letét érı repülési zajterhelés csökkentési lehetıségei / kötött vállalko-
zási szerzıdés finanszirozásához. 
 
A vállalkozó a szerzıdés tárgyát képezı szolgáltatás ellenértékeként: 
1 510 000,- FT+ÁFA összeget biztosít a 2008. évi költségvetés általá-
nos tartalékalapja terhére. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról a rende-

let negyedévi módosításának idıpontjában gondoskodjon és terjessze 
a Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
Határid ı:  2008. évi beszámoló 

 
18. napirendi pont: 
Felsıtelepi Városi Ünnepség megrendezéséhez pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Ez az ünnepség a Káposztafeszttel egyidıs, és ez az egy városrész, ahol meg is 
tartják az ünnepséget minden alkalommal. 
 
Oláh László képviselı: 
Javasolja, hogy a jövıben az ünnepséget a várossá avatás évfordulóján tartsák. 
Most egymást követı 3 héten keresztül minden hétvégén van valamilyen ünnep.  
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Tóth Judit képviselı: 
Részletesebb indokolást szeretne kapni, hogy mire kell a határozati javaslatban 
szereplı összeg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A mősorokra, elıadókra, technikai háttérre, amely a hangosításból áll, euró WC-
re, díjakra kell összességében ez a pénzügyi fedezet. 
E-mailben el fogja küldeni a táblázatot, amely pontosan tartalmazza a kiadáso-
kat 
Egyébként nagyon örülne annak, ha a többi településrészen is meg lenne szer-
vezve az ünnepség. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 
 

169/2008.(IX.16.) határozat 
 

3) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Felsıtelepi Vá-
rosi Ünnepség megrendezéséhez 1.000.000 Ft-t biztosít a 2008. évi 
költségvetés általános tartalékalapja terhére. 

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

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
19. napirendi pont: 
Falusi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária     
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A törvény megváltoztatása miatt került sor az Alapító Okiratok módosítására. 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 



 35 

Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

170/2008.(IX.16.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Falusi Általá-

nos Iskola Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 

1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:      szakágazat száma: 801-20, 751-76, 805-11, 930-93 
 

                              szakágazat megnevezése:  Iskolai oktatás 
      Intézményi vagyon mőködtetése  
                                                                       Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 
                 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
                 (nemzetiségi feladatok ellátása) 
 

helyette:    szakágazat megnevezése: alapfokú oktatás 
                              szakágazat száma:            852010 
 
                   szakfeladatok megnevezése, száma:  
   801214  Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 

805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
930932  Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
             (nemzetiségi feladatok ellátása) 

    
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Falusi Általános Iskola Alapító Okiratában történt 
      változások átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
Határidı: azonnal 

 
20. napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

171/2008.(IX.16.) határozat 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Gróf Andrássy 

Gyula Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 

       
o törölve:      szakágazat száma: 801-20, 751-76, 805-11 

 
                              szakágazat megnevezése:  Iskolai oktatás 
      Intézményi vagyon mőködtetése  
                                                                       Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 
                  
            helyette:    szakágazat megnevezése: alapfokú oktatás 
                              szakágazat száma:            852010 
 
        szakfeladat megnevezése, száma:   
   801214  Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 

805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 

 
    

4. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratá-
ban történt változások átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
Határidı: azonnal 

 
21 napirendi pont: 
Petıfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

172/2008.(IX.16.) határozat 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Petıfi Sándor 

Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 
az alábbiak szerint: 

 
1./ a.) Az intézmény neve, székhelye:  
 

o törölve:      Petıfi Sándor Általános Iskola, 
       Gimnázium és Szakközépiskola 

        2220 Vecsés, Petıfi tér 1. 
 
helyette:    Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
                   2220 Vecsés, Petıfi tér 1. 
                    

1./ f.) Az intézmény típusa:          
 

o törölve:      általános iskola, gimnázium, szakközépiskola és napközi 
                         otthonos ellátás 
 
      helyette:    általános iskola, gimnázium, napköziotthonos ellátás 
 

1./ g.) Az intézmény évfolyamainak száma: 
 

o törölve:      8 + 5 +1 
 
helyette:     8 + 5 

 
o törölve:      A szakközépiskolába felvehetı maximális tanulólétszám: 35 fı 
 

1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
 

o törölve:  
 

 a./ Ellátandó alaptevékenysége:    nevelési-oktatási feladat 
           német nemzetiségi nyelvoktatás 
           szakképzési céllal 13. évfolyam 
           felnıtt oktatás 
       
                 szakágazat száma: 801-20, 751-76, 804-02, 805-11, 930-93 
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                 szakágazat megnevezése:       Iskolai oktatás 
                               Intézményi vagyon mőködtetése  
                                                               Napköziotthoni és tanulószobai ellátás  
                    Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
                                                               Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
      (nemzetiségi feladatok ellátása) 

helyette:   
 

a./ Ellátandó alaptevékenysége:  nevelési-oktatási feladat 
        német nemzetiségi nyelvoktatás 
        felnıtt oktatás 
 
      szakágazat megnevezése: alapfokú oktatás 
      szakágazat száma:            852010 
 
 szakfeladat megnevezése, száma: 
  801214  Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
  805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
  930932  Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
  552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
 
      szakágazat megnevezése: általános középfokú oktatás 
      szakágazat száma:            853100 
 
 szakfeladat megnevezése, száma: 
  802144  Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás 
  552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 
 
      szakágazat megnevezése: máshová nem sorolt egyéb oktatás (felnıttoktatás) 
      szakágazat száma:            855900 

    
6. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakkö-

zépiskola Alapító Okiratában történt változások átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határidı: azonnal 

 
22. napirendi pont: 
Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

173/2008.(IX.16.) határozat 
 

 
7. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Halmi Telepi 

Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 

1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:      szakágazat száma: 801-20, 751-76, 805-11 
 

                              szakágazat megnevezése:  Iskolai oktatás 
      Intézményi vagyon mőködtetése  
                                                                       Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 
                  
            helyette:    szakágazat megnevezése: alapfokú oktatás 
                              szakágazat száma:            852010 
 
         szakfeladatok megnevezése, száma: 
   801214  Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 

805113  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
552323  Iskolai intézményi közétkeztetés 

 
    

8. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratában tör-
tént változások átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határidı: azonnal 

 
23. napirendi pont: 
Vecsés Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

174/2008.(IX.16.) határozat 
 
9. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Vecsési Zene-

iskola Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 

1./ a.) Az intézmény neve, székhelye:  
 

o törölve:        Vecsési Zeneiskola 
          2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 
 
helyette:      Vecsési Zeneiskola - Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
                     2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 
 

Telephelyei:            2220 Vecsés, Fı út 90-92. 
           2220 Vecsés, Petıfi tér 1. 

o kiegészül:    2220 Vecsés, Fı út 60. 
 

o törölve: 
            

1./ g.) Az intézmény tagozatainak száma:  9 
 

helyette:     
 

           Az intézmény tagozatainak száma:   2 (A és B) 
 

o törölve:     
 

 Tanszakok megnevezése: 
  Hangszeres tanszakok:  fuvola, furulya, klarinét, szaxofon, trombita, kürt,  
                                                        harsona, tuba, ütı, hegedő, gordonka, zongora,  
                                                          szintetizátor, harmonika, gitár 
  Elméleti tanszak:           szolfézs 
 
 
  helyette: 
 
 Tanszakok megnevezése: 
  Hangszeres tanszakok:   fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, trombita,  
                                                        kürt, harsona, tuba, ütı, gitár, zongora,  
                                                          szintetizátor, harmonika, hegedő, gordonka 
  Elméleti tanszakok,  
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                  tantárgyak:                    szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
  Egyéb tantárgyak:         zenekar, kórus 
  Egyéb tanszak:               kamarazene 

 
1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
 

o törölve:  
 

 a./ Ellátandó alaptevékenysége:    zenei-oktató tevékenység 
                  
                 szakágazat száma:                  801-31, 751-76 

 
                 szakágazat megnevezése:        alapfokú mővészetoktatás 
                               intézményi vagyon mőködtetése  

helyette:   
 

a./ Ellátandó alaptevékenysége:   zenei-oktató tevékenység 
 
      szakágazat megnevezése: alapfokú mővészetoktatás 
      szakágazat száma:            852020 
 
 szakfeladat megnevezése, száma: 
  801313  Alapfokú mővészeti oktatás 
  
        

10. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Vecsési Zeneiskola Alapító Okiratában történt változá-
sok átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határidı: azonnal 

 
24. napirendi pont: 
Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária  
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 

 
175/2008.(IX.16.) határozat 

 
11. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Falusi Nemze-

tiségi Óvoda Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
o törölve: 
 

1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  5 
           Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 125 fı 
 
            helyette: 
 
1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma: 5 
            Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 150 fı 

 
1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:       
a./ ellátandó alaptevékenysége:    nevelı-oktató tevékenység 
        nemzetiségi tevékenység 
        óvodai intézményi étkeztetés 

 
           szakágazat száma: 801-10, 751-76, 930-93, 552-31 

 
                szakágazat megnevezése:  Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
              Intézményi vagyon mőködtetése  
                                                         Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
              (nemzetiségi feladatok ellátása) 
              Óvodai intézményi étkeztetés    
               

helyette:     
a./ ellátandó alaptevékenysége: nevelı-oktató tevékenység 
     nemzetiségi tevékenység 
 
    szakágazat megnevezése: óvodai nevelés 

                szakágazat száma:           851020 
 
                szakfeladat megnevezése, száma:   
  801115  Óvodai nevelés 
  930932  Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
  552312  Óvodai intézményi közétkeztetés 

    
12. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Falusi Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratában történt 

változások átvezetésérıl gondoskodjon. 
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Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határidı: azonnal 

 
25. napirendi pont: 
Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

176/2008.(IX.16.) határozat 
 
 
13. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Kisfaludy utcai 

Óvoda Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
o törölve: 

1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  4 
           Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 100 fı 
 
            helyette: 
 
1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  4 
            Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 120 fı 

 
1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:       
a./ ellátandó alaptevékenysége:    nevelı-oktató tevékenység 
        nemzetiségi tevékenység 
        óvodai intézményi étkeztetés 

 
           szakágazat száma: 801-10, 751-76, 930-93, 552-31 

 
                szakágazat megnevezése:  Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
              Intézményi vagyon mőködtetése  
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                                                         Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
              (nemzetiségi feladatok ellátása) 
              Óvodai intézményi étkeztetés              
            helyette:     
 

a./ ellátandó alaptevékenysége: nevelı-oktató tevékenység 
                                                 nemzetiségi tevékenység 
 
   szakágazat megnevezése: óvodai nevelés 

               szakágazat száma:             851020 
 
               szakfeladat megnevezése, száma:   
  801115  Óvodai nevelés 
  930932  Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 
  552312  Óvodai intézményi közétkeztetés 

    
14. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratában történt válto-

zások átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határidı: azonnal 

 
27. napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

177/2008.(IX.16.) határozat 
 
 
15. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Toldy Ferenc 

utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
o törölve: 
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1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  5 
           Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 125 fı 
 
            helyette: 
 
1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  5 
            Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 150 fı 

 
1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:       
a./ ellátandó alaptevékenysége:    nevelı-oktató tevékenység 
       óvodai intézményi étkeztetés 

 
           szakágazat száma: 801-10, 751-76, 552-31 

 
                szakágazat megnevezése:  Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
              Intézményi vagyon mőködtetése  
              Óvodai intézményi étkeztetés                 
            helyette:     
 

a./ ellátandó alaptevékenysége: nevelı-oktató tevékenység 
                                                  
   szakágazat megnevezése: óvodai nevelés 

               szakágazat száma:             851020 
 
               szakfeladat megnevezése, száma:   
  801115  Óvodai nevelés 
  552312  Óvodai intézményi közétkeztetés 

 
    

16. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Toldy Ferenc utcai Óvoda Alapító Okiratában történt 
változások átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határidı: azonnal 

 
28. napirendi pont: 
Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 
1 tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

178/2008.(IX.16.) határozat 
 
17. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Tündérkert 

Óvoda Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 
o törölve: 

 
1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  7 
           Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám: 175 fı 
 
            helyette: 
 
1./ g.) Az intézmény csoportjainak száma:  7 
            Az intézménybe felvehetı maximális gyermeklétszám:  210 fı 

 
1./ h.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:       
a./ ellátandó alaptevékenysége:    nevelı-oktató tevékenység 
       óvodai intézményi étkeztetés 

 
           szakágazat száma: 801-10, 751-76, 552-31 

 
                szakágazat megnevezése:  Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
              Intézményi vagyon mőködtetése  
              Óvodai intézményi étkeztetés    
               
            helyette:     

a./ ellátandó alaptevékenysége: nevelı-oktató tevékenység 
                                                  
   szakágazat megnevezése: óvodai nevelés 

               szakágazat száma:             851020 
 
               szakfeladat megnevezése, száma:   
  801115  Óvodai nevelés 
  552312  Óvodai intézményi közétkeztetés 

    
 
 

18. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratában történt változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 
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Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 

      Határidı: azonnal 
 
29. napirendi pont: 
Kötelezı eszközfejlesztésre biztosított költségvetési keret felosztása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. A 
rendelkezésre álló 3 millió forintot egyenlı részben javasolják felosztani az in-
tézmények között. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

179/2008.(IX.16.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 11/1994.(VI. 8.) 
MKM rendelet 7. számú mellékletében elıírt kötelezı (minimális) eszköz és 

       felszerelési jegyzékbıl még hiányzó eszközök beszerzésére fordítható 3.000 e Ft. azaz   
       három millió forint felosztását az alábbiak szerint:  
 

Falusi Általános Iskola: 330.000,- Ft. 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: 330.000,- Ft. 
Petıfi S. Általános Iskola és Gimnázium: 330.000,- Ft. 
Halmi Telepi Általános Iskola: 330.000,- Ft. 
Vecsési Zeneiskola: 330.000,- Ft. 
Falusi Nemzetiségi Óvoda: 330.000,- Ft. 
Kisfaludy u-i Óvoda: 330.000,- Ft. 
Toldy Ferenc u-i Óvoda: 330.000,- Ft. 
Tündérkert Óvoda: 330.000,- Ft. 

 
       A fedezetet a 2008. évi költségvetési rendelet 7/a. számú melléklet Oktatási  
       céltartalék 2.4.6. sora 2.000 e Ft-ot és a 2.3. sora 1.000 e Ft-ot tartalmaz, melybıl a     
       táblázat szerinti összegek átcsoportosítását rendeli el a szakfeladatra. 

 
2.   Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2008. évi költségvetési rendelet  
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      módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
            Határid ı: 2008. III. negyedév 

      Felelıs:     Takács Mária 
                        Jegyzı 
 

30. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Eddig 
minden évben csatlakozott az Önkormányzat az Oktatási és Mővelıdésügyi Mi-
nisztérium által meghirdetett ösztöndíj pályázathoz. Lényege, hogy a felsıokta-
tásban részesülı hátrányos helyzető tanulókat támogatni lehet. Az Önkormány-
zat az egyik típusúban 10 fıvel, a másik típusúban pedig 2 fıvel szeretne csatla-
kozni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

180/2008.(IX.16.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica 
      Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához a 
      következık szerint: 

 
„A” típusú pályázat esetében felsıoktatási tanulmányokat már folytató, ill. a 2008/2009. 
tanévben felsıoktatási tanulmányaikat  megkezdı hallgatók  számára: 
 
10 fıvel 3.000,-Ft/fı/hó x 10 hó összeggel, összesen 300.000,-Ft-tal, azaz háromszázezer 
forinttal. 
 
„B” típusú pályázat esetén felsıoktatási tanulmányokat a 2009/2010-es tanévben   
 kezdeni kívánó fiatalok számára:  
 
2 fıvel 2.500,-Ft/fı/hó x 5 hó összeggel, összesen 25.000,-Ft-tal, azaz huszonötezer forint-
tal, 6  -azaz hat-  egymást követı tanulmányi félévben. 
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2./ Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 
     Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulója keretében a 
     beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága által  
     üzemeltetett on-line adatbázisban rögzíti. 

 
3./ Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében 
     biztosítja. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
                polgármester 
Határid ı: 2009. évi költségvetési rendelet készítése. 

 
31. napirendi pont: 
Iskolák Pedagógiai Programjának jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Szin-
tén a törvényi változtatások miatt kerül sor az iskolák pedagógiai programjának 
változtatására, valamint belekerültek olyan változtatások, amelyeket évközben 
szavazott meg a Képviselı-testület. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

181/2008.(IX.16.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Falusi Általános Iskola – 

Dorschule Wetschesch Pedagógiai Programját a 2006. évi LXXI. törvény 1.§-ában 
foglaltaknak megfelelı, a nem szakrendszerő oktatás bevezetéséhez kapcsolódó ki-
egészítéssel – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mérté-
kig – jóváhagyja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Petıfi Sándor Általános Is-

kola, Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programját a 2006. évi LXXI. tör-
vény 1.§-ában foglaltaknak megfelelı, a nem szakrendszerő oktatás bevezetéséhez 
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kapcsolódó kiegészítéssel, valamint az alábbi pontokban felsorolt módosítások átve-
zetésével: 

 
� a 13. szakképzı évfolyamon oktatott számítástechnikai szoftverüzemeltetı év-

folyam megszüntetése 
� a 9. nyelvi elıkészítı évfolyamon a német nyelv mellett az angol nyelv beveze-

tése, ami plusz óraszámot nem igényel 
� a magasabb évfolyamba lépés feltételeinek módosítása 
 
- az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – jó-
váhagyja. 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gróf Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola Pedagógiai Programját a 2006. évi LXXI. törvény 1.§-ában foglaltaknak 
megfelelı, a nem szakrendszerő oktatás bevezetéséhez kapcsolódó kiegészítéssel, va-
lamint az emelt szintő testnevelés tantárgy bevezetéséhez kapcsolódó óratervi módo-
sítások átvezetésével – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatáro-
zott mértékig – jóváhagyja. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Halmi Telepi Általános Isko-

la Pedagógiai Programját a 2006. évi LXXI. törvény 1.§-ában foglaltaknak megfele-
lı, a nem szakrendszerő oktatás bevezetéséhez kapcsolódó kiegészítéssel – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – jóváhagyja. 

 
 
5. Felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Takács Mária 
                         jegyzı 
 
      Határidı: azonnal 
 
32. napirendi pont: 
Nevelési – oktatási intézmények Intézményi Minıségirányítási Programjának 
jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Szin-
tén törvényi kötelezettség az Intézményi Minıségirányítási Program elkészítése. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

182/2008.(IX.16.) határozat 
 

 
1./  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2006. évi LXXI. törvény 
 9.§-ában foglaltaknak megfelelıen kiegészített Intézményi Minıségirányítási 
 Programokat  – az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
 mértékig – jóváhagyja az alábbiakban felsorolt nevelési-oktatási  intézmé-
nyeknél: 

 

  Falusi Általános Iskola - Dorfschule Wetschesch 

  Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 

  Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

  Halmi Telepi Általános Iskola 

  Vecsési Zeneiskola 

  Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorkindergarten Wetschesch 

  Kisfaludy utcai Óvoda 

  Toldy Ferenc utcai Óvoda 

  Tündérkert Óvoda 

 

2./  Felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Takács Mária 
                   jegyzı 
Határid ı: azonnal 
 
33. napirendi pont: 
Napközis csoportok számának felülvizsgálata az általános iskolákban. 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Taní-
tási év kezdetekor az intézményvezetık jelezték, hogy nagyon sok gyerek je-
lentkezett napközibe, és ezért magas létszámú csoportok jöttek létre. A törvény 
azt írja elı, hogy alsó tagozatban maximum 26 tanuló vehet részt napközis cso-
portban. Mivel nagyon sok a gyerek, ezért napközis státuszra lenne szükségük 
az iskoláknak. 
A határozati javaslatban a bizottság javasolta, hogy nem véglegesen 2008/2009. 
tanévtıl kezdve, hanem konkrétan 2008/2009. tanévben emeli meg a napközis 
csoportok számát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Sajnos ez elég sok pénzbe kerül az Önkormányzatnak, és a gyerekek hamar 
megunják a napközit, és nem járnak, viszont az októberben leadott statisztikához 
kell alkalmazkodni egész évben, ami nagyon magas. Év végére már szinte „lö-
työgnek” ezek a csoportok.. viszont ellenırzést kértek, ami kétszer meg fog tör-
ténni ebben az évben. 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

183/2008.(IX.16.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008/2009. tanévben a Falusi Ál-

talános Iskolánál, a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál és a Petıfi Sándor Általános 
Iskola és Gimnáziumnál a napközis csoportok számát intézményenként 1-1 csoporttal 
megemeli. 

 
2. Az új napközis csoportok vezetésére a Falusi Általános Iskolának, a Gróf Andrássy Gyula 

Általános Iskolának és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumnak 1-1 fı pedagó-
gus álláshelyet biztosít 2008. október 1-tıl 2009. június 30-ig a többször módosított, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott bérezés 
szerint.  
A szükséges bérfedezetet a pályázati eljárás lezárását követıen megállapított besorolás 
alapján az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelet Egyéb céltartalék „Felmenté-
sek, végkielégítések egyéb tartalék” sorából biztosítja. 

 
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 rendelet  

módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

            Határid ı: 2008. III. negyedév 
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      Felelıs:     Takács Mária 
                         Jegyzı 
 

34. napirendi pont: 
Információ Biztonsági Szabályzat és Információ Technológiai Szabályzat elké-
szítéséhez pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Tudni kell, hogy a Polgármesteri Hivatal nagyon komoly adatállományokat tá-
rol. Ezeknek a szabályzatoknak a megléte törvényi elıírás. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 
1 tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

184/2008.(IX.16.) határozat 
 

5) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Információ Bizton-
sági Szabályzat és Információ Technológiai Szabályzat elkészítéséhez 
4.176.000 Ft-t biztosít a 2008. évi költségvetés általános tartalékalapja 
terhére. 

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

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határidı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
35. napirendi pont: 
Fejlesztési céltartalék felhasználása 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

185/2008.(IX.16.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 
költségvetés 7.b. mellékletének 2.5. sora Fejlesztési céltartalékát az 
alábbi feladatokra átcsoportosítja: 

 
• Szakrendelı liftfejlesztésére:     824 eFt 
• Szünetmentes tápegység javítására: 3500 eFt 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 

és a Biztosító által kifizetett kártérítés összegét vissza a Fejlesztési cél-
tartalékba. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
36. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy az interpellációjára kapott választ elfo-
gadja-e? 
 
Tóth Judit képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Lırincz Ferencné képviselıt, hogy az interpellációjára kapott vá-
laszt elfogadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Vékony Ferenc interpellációjára választ nem tud adni, mert nincs jelen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Saska Istvánné képviselıt, hogy az interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Dabasi István képviselıt, hogy az interpellációjára kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
37. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Oláh László képviselı: 
A Lincoln utcában történt egy súlyos baleset. Egy kamion levágta egy motoros 
lábát. Erre a keresztezıdésre forgalomtechnikai megoldást kell találni. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Villanyszerelési munkát végeztek tavasszal az Epresben, de nem állították vissza 
a rendet. Két hete felvette a kapcsolatot ez ügyben, és azt a választ kapta, hogy 
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nem a villanyszerelık feladata, hanem a VETÜSZ Kft. feladata a terület vissza-
állítása. Olyan lyukak maradtak, hogy az emberek is, és a lovak is kitörik a nya-
kukat, lábukat. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A temetı mögül el kellene bontani a Depót, mert hiába elkerítették el, szeméttel 
hordják tele. Kivágták a kerítés egy részét, és lovas kocsival is hordják oda a 
szemetet. 
 
38. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Tóth Judit képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
39. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki kérdezni óhajt, tegye meg. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Kérdése, hogy a forgalomlassító fekvı rendırök mikor kerülnek megépítésre az 
újonnan épült utakra? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A Mátyás utca és a régi Ecseri út sarkán aszfalt lerakás van, kérdése, hogy mikor 
kerül elszállításra? 
 
A Seat Autó szalon és a Vasút közötti szakasz mikor lesz rendbe téve? 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Deák Ferenc és az Apaffy utca sarkán lévı elsıbbségadás tábla ki van törve, ja-
vítani kell. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Szép utcai szelektív hulladék győjtınél sitt van lerakva. El kellene szállíttatni. 
 
40. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Október 21-én Káposztafeszt lesz, melyre minden képviselıt szeretettel várnak, 
valamint október 27-én lesz a Felsıtelepi ünnepség, melyre szintén szeretettel 
várnak minden képviselıt. 
 
41. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány átalakítása 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Temetı rendje 
 
Takács Mária jegyzı: 
Pályaválasztási tanácsadás beszámoló 
Elıterjesztı: Tárnokiné Törı Krisztina 
 
Regionális Zajvédelmi bizottság beszámolója 
Elıterjesztı: Balogh Csongor 
  
 
Közterület használati rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a nyílt ülést bezárja 18.45-kor. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
Szlahó Csaba      Takács Mária 
Polgármester        Jegyzı 
 
 
 
 
Vadas Vilmosné 
jegyzıkönyvvezetı 


