
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült:  
A Képviselı-testület 2008. június 17.-i ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. 
(Kezdés ideje: 15 óra.) 

 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete 
Károly, dr. Gerencsér Balázs (késıbb érkezett), dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, 
Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné (késıbb érke-
zett), Skribek Zoltán, Tábori Ferenc, Vékony Ferenc. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület megjelent tagjait, Takács Mária jegyzı 
asszonyt, a megjelent vendégeket, a hivatal dolgozóit, valamint az érdeklıdıket. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 
13 fı. Távollétét Szlahó Csaba polgármester úr jelezte. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A testületi ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Fejlesztési céltartalék felhasználása a nyári intézményi felújítási munkákra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Akinek levételi javaslata van, tegye meg. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági ülésen 
javasolták, hogy levételre kerüljön a GYÁVIV Kft. beszámolója címő napirendi 
pontot.  
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, mert Saska Istvánné 
képviselı asszony megérkezett. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3. napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. 2007. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
4. napirendi pont: 
Alapítványok 2007. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Alapítványok elnökei 
5. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Dr. Fekete Károly 
  Eü. Biz. Elnöke 
6. napirendi pont: 
A közterületek alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994. 
(IX.13.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
7. napirendi pont: 
Pótelıirányzat kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8. napirendi pont: 
Vecsés Város építési szabályzatáról szóló 18/2006.(IX.28.) rendelet módosítása, 
valamint a Vecsés, Széchenyi út és környéke szabályozási terve 
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Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
9. napirendi pont: 
Petıfi utca 14. szám alatti önkormányzati lakás iránti kérelmek 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10. napirendi pont: 
Az LRI-telkek megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11. napirendi pont: 
Hozzájárulás a NNÖK pályázatához 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
12. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
13. napirendi pont: 
A Repülıtér szabályozási tervének módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
14. napirendi pont: 
Fejlesztési céltartalék felhasználása a nyári intézményi felújítási munkákra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15. napirendi pont: 
Interpelláció 
16. napirendi pont: 
Kérdés 
17. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
18. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
19. napirendi pont: 
Zemancsik Gyuláné kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, dr. Gerencsér Balázs 
képviselı úr megérkezett. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A tájékoztató írásos, kiosztásra került. 
 
Akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Lezajlott az V. Ferihegy Expo május végén, június elején. Új helyszínen került 
megrendezésre a Market Centrál területén. Az eredmény vegyes volt. Színvona-
las kiállítók voltak, viszont a látogatottság alacsony volt. A meghívott vállalko-
zói szervezetek jelen voltak. Ezen a helyen többet nem tartanak expót, mert nem 
hozta azt, amit reméltek. A médiában jól szerepeltek, kivéve a Vecsés TV-t, ahol 
hiteltelen állításokat fogalmaztak meg. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
Megkezdıdött a Sportpálya felújítása. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
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 határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. 2007. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
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. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a VETÜSZ Kft. 2007. évi mérlegbeszá-
molóját, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott. 
 

106/2008.(VI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 2007. 

évi mérlegbeszámolóját elfogadta. 
 
4. napirendi pont: 
Alapítványok 2007. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Alapítványok elnökei 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az Alapítványok beszámolói írásosak, kiküldésre kerültek. 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
Elıször Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi be-
számolóját tárgyalják. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Csurgó János elnök: 
A közalapítvány kuratóriuma is megtárgyalta a beszámolót, és egyhangú szava-
zással elfogadta. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

107/2008.(VI.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 

2007. évi beszámolóját elfogadta. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A második beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány beszámolója. 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Nem tárgyalta meg a bizottság, késıbbi tárgyalást javasol. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló késıbbi tárgyalását, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 

108/2008.(VI.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány beszámolóját késıbbi idıpontban 

megtartásra kerülı ülésén tárgyalja. 
 

Tábori Ferenc alpolgármester: 
Harmadik beszámoló Vecsés Sportjáért Közalapítvány beszámolója.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2007. évi beszámolóját, 
melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartóz-
kodással elfogadott. 
 

109/2008.(VI.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Vecsés Sportjáért Közalapítvány beszámolóját  

elfogadta. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Negyedik beszámoló Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2007. évi beszá-
molója. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2007. évi beszámo-
lóját, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

110/2008.(VI.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány beszámolóját  

elfogadta. 
 
5. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Dr. Fekete Károly 
  Eü. Biz. Elnöke 
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel Vecsés Egészségügyi Bizottság 2007. évi tevékenységérıl 
szóló beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen sza-
vazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

111/2008.(VI.17.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
az Egészségügyi Bizottság 2007. évi beszámolóját  

elfogadta. 
 
6. napirendi pont: 
A közterületek alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994. 
(IX.13.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
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, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Kérdése, hogy a 2.§-ban a háromezer forinttól húszezerig terjedı helyszíni bír-
ság az a kiszabható maximum? 
 
Takács Mária jegyzı: 
Törvényben szabályozott és meghatározott, hogy a helyi rendeletben meghatá-
rozott szabálysértési tekintetében a helyszíni bírság a háromezer forinttól húsz-
ezerig terjedı lehet. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
Kérdése, hogy nem lehet-e szigorítani? 
 
Takács Mária jegyzı: 
A törvény a helyi önkormányzatoknak elıírja, hogy háromezer forinttól húsz-
ezer forintig terjedı helyszíni bírságot állapíthat meg rendeletalkotása során. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Sajnos nagyon kevés az a példa, hogy magasabb összegre büntetnének. Így pe-
dig elszabadul a pokol, mert mellényzsebbıl kifizetik a háromezer forint bünte-
tést.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A Képviselı-testület nem határozhatja meg, hogy csak 20 ezer forintra bírságol-
hatnak. 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arról, hogy a szabálysértésekrıl szóló 
törvény egyértelmően meghatározza azt a helyi Képviselı-testület számára, 
hogy akár a szabálysértési bírságok tekintetében, akár a helyszíni bírság tekinte-
tében milyen intervallumban, állapíthat meg bírságot, ha ettıl eltérı szabályo-
zást kíván a rendeletében megfogalmazni, akkor jogszabálysértést követ el. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Azért került ez a rendelet a Képviselı-testület elé, mert törvényességi észrevétel 
alapján a testületnek döntenie kell. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belıle. Kérése, hogy az olyan 
esetekben, ahol a közterületi szemeteléssel, és utánfutóval kirakott hulladékkal, 
és egyéb problémákkal találkoznak, akkor a törvény legszigorúbbjával járjanak 
el. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Egyetért a felvetett gondolattal. Orbánné Forgó Erika, aki irányítja a közterület-
felügyelıket munkaértekezleten intézkedni fog, ha kell jegyzıi utasítás kereté-
ben fogja kiadni, hogy egyedi elbírálás alapján, visszatartó hatást elérve járjanak 
el a szemetelıkkel szemben. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta rendeletét: 
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13/2008.(VI.26.) rendelet 

 
Vecsés Város Önkormányzatának 

13./2008.(VI.26.) rendelete 
a közterületek alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló 15/1994. (IX. 13.) Ök. 

rendelet módosításáról 
 

Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete a közterületek alapvetı rendeltetésétıl 
eltérı használatáról szóló 15/1994. (IX. 13.) Ök. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról – 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (19 bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az R. 1. § -a a következık szerint módosul: 
    „ 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Vecsés város Önkormányzatának tulajdonában álló és 
az ingatlannyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészletre, továbbá olyan, az önkormányzat tulajdonában nem álló belterületi földrészletre, 
amelyet a terület tulajdonosa az önkormányzat részére közhasználatra átadott (a továbbiak-
ban együtt: közterület). 
           (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen lévı közutak nem közlekedés célú 
igénybevételére. Ilyen esetben a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény és végrehajtási 
jogszabályainak* rendelkezései (igénybevétel feltételei, eljárás stb. szabályai) szerint kell 
eljárni.” 
  
2.§  Az R. 19.§ (3) bekezdése helyébe a következık szerint módosul:  
     „(3)  A szabálysértés elkövetıjével szemben háromezer forinttól, húszezer forintig terjedı 
helyszíni bírság is alkalmazható.” 
 
3.§ (1)  Ez a rendelet  a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.  
      (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti: 

a) az R. 2.§ (2) bekezdésének b) pontja, 
b) az R. 9.§ (1) bekezdése, 

      c)   az R. 18.§ (2) bekezdése, 
      d) az R. 2.számú mellékletének 2.pontjában a (közút…) megnevezés.             
 

 
      Szlahó Csaba                                                                             Takács Mária 
       polgármester                                                                                 jegyzı 
  
  
* a közlekedésrıl szóló 1988. évi I.tv. végrehajtására vonatkozó  30/1994. (IV21.) MT rendelet és a közutak 
igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet. 

 
7. napirendi pont: 
Pótelıirányzat kérése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
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, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a na-
pirendi pontot. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pont elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

112/2008.(VI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Vecsés, Telepi út 43. sz., hrsz.: 2314. alatti területre tervezett Mővelı-
dési Központ építési engedélyezési terv módosításának elkészítését, 
miszerint a tervezett épület alá földalatti parkoló kerül tervezésre, a 
Polgármesteri Hivatal épületéhez tartozó földalatti parkolóval össz-
hangban. 
A módosítás tervezési díja: 1.100.000.-Ft + 20 % ÁFA, mely összeget a 
2008. évi költségvetés általános tartalékalap terhére biztosítja. 

 
2. Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítá-

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

 
Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
Határidı:  2008. I. félévi beszámoló 

 
3. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó tervezési szerzıdés aláírá-

sára. 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
Határidı:  azonnal 
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8. napirendi pont: 
Vecsés Város építési szabályzatáról szóló 18/2006.(IX.28.) rendelet módosítása, 
valamint a Vecsés, Széchenyi út és környéke szabályozási terve 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Széchenyi útnak és környékének még nem volt szabályozási terve. Tavaly de-
cemberében kezdték az URBANITÁS Kft.-vel  közösen a tervezést. A Bizottság 
elıtt többször volt az anyag, többször került módosításra. Próbálták közösen úgy 
kialakítani a szabályozási tervet, hogy mindenkinek az érdeke figyelembe le-
gyen véve. 
A Bizottság a múlt havi ülésén hozta meg döntését, egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a szabályozási terv elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is megtár-
gyalta a rendelet tervezetet, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta rendeletét: 
 

14/2008.(VI.26.) rendelet 
 

Vecsés város Önkormányzatának   
14./2008. (VI.26.) rendelete 

a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet módosításáról, 
valamint a Vecsés Széchenyi út és környéke szabályozási tervérıl 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Város építési szabályzatáról 
szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) módosításáról, valamint a Széchenyi 
út és környéke szabályozási tervérıl - 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 e rendelet mellékletével egészül ki a következık 
szerint: 
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 „15. melléklet: T-15 Széchenyi út és környéke Szabályozási Terve (M=1:1000).” 

 
 2.§ A VÉSZ 8. § (8) bekezdés  2. számú táblázata az alábbiak szerint módosul: 

                                                                                                                               2. sz. táblázat  

Kertvárosi lakóterület 
építési övezetei: 

mér-
ték-egysége 

Lke-SZ-1 Lke-SZ-3 Lke-SZ-4 Lke-SZ-5 Lke-SZ-6 

Kialakítható legkisebb 
telekméret: 

m2 700 1000 1400 800 1000 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség: 

m2   20 20 22 20 20 

Beépítési mód: szabadon álló 
A beépítettség legna-
gyobb mértéke: 

% 30 30 30 30 30 

Építménymagasság legki-
sebb utcai: 

m 6,0 3,5 6,0 - 6,0 

Építménymagasság leg-
nagyobb: 

m 7,5 5,5 7,5 5,5 7,5 

A zöldfelület legkisebb 
mértéke: 

% 50 50 50 50 50 

Terepszint alatti beépített-
ség: 

% 30 30 - -  40 

Max. építhetı szintterület: épület m2      
telek m2 

- 0,6 - - 0,8 

Közmőellátás:  teljes közmőellátás 

 
3.§ A VÉSZ 8.§ a következı (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9)Az Lke-SZ-6 jelő építési övezetben telkenként legfeljebb egy db 4 lakásos lakóépület 
létesíthetı, jellemzıen utcával párhuzamos magastetıvel. A hatályos jogszabályok szerint 
szükséges személygépkocsi-tároló legalább 50 %-át az épülettel egy tömegben vagy szint alatt 
elhelyezett tárolóban kell biztosítani.” 
 
4.§ A VÉSZ 13. § (3) bekezdés 6. számú táblázata az alábbiak szerint módosul: 
 

6. sz. táblázat 
Kereskedelmi-, gazdasági  
terület építési övezetei: 

mérték- 
egysége 

 
Gksz-SZ-1 

 
Gksz-SZ-2 

 
Gksz-SZ-3 

 
Gksz-4 

 
Gksz-SZ-5 

Kialakítható legkisebb 
telekméret: 

m2 3000 1500 10.000 2000 1000 

Kialakítható legkisebb 
telekszélesség: 

 
m 

 
30 

 
20 

 
50 

           
 30 

 
20 

Beépítési mód:  szabadon álló 
A beépítettség legnagyobb 
mértéke: 

% 45 35 50 45 35 

legkisebb 
utcai: 

m 4,0 4,0 4,0 6 4,0 Építmény-
magasság: 

legnagyobb: m 12,0 9,0 15,0 20 7,5 
A zöldfelület legkisebb 
mértéke: 

% 20 30 20 25 30 

Terepszint alatti beépített-
ség: 

% 45 35 50 45 45 

Ma x. építhetı szintterü-
let: 

épület m2 / 
telek m2  

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

      
2,0 

 
0,7 

Közmőellátás: Teljes közmőellátás 

 



 14 

5.§ A VÉSZ 13.§ az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A Gksz-SZ-5 jelő kisvállalkozások céljára kijelölt építési övezetben csak olyan  gazdasági 
épület  létesíthetı, amelyen belül a tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára szolgáló 
lakás is létesül. Az övezeten belül parkolóház, üzemanyagtöltı és egyéb közösségi 
szórakoztató épület nem létesíthetı.” 
 
 6.§ A VÉSZ 55.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(8) A szabályozási terven talajmechanikailag instabil, feltöltött területként jelzett ingatlanok 
beépítése esetén  
a) az építési engedélyezési tervhez geotechnikai és talajmechanikai szakvéleményt kell 
készítetni, melyet a Budapesti Bányakapitányság Földtani- és Adattári Osztálya részére meg 
kell küldeni; 
b) a hatályos jogszabályok szerinti mennyiségi kockázatelemzést kell készíteni és az 
engedélyezési eljárásba a KDv-KTVF Környezetértékelési Osztályát szakhatóságként kell 
bevonni; 
c) a területen keletkezı csapadékvizek nem szikkaszthatók el és pinceszint nem létesíthetı; 
d) az építmények alapozása során hulladéktest lehetıleg ne, vagy kismértékben kerüljön 
kitermelésre és az ez alatti vízzáró agyagréteget az alapozással áttörni nem szabad.”   
 
7.§ A VÉSZ VI. fejezete a következı alcímmel és 50/D.§-al egészül ki: 
 

„Széchenyi út menti terület Szabályozási Terve (T-15) 

50/D. § (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya a Széchenyi út és környékének a 
T-14 számú szabályozási tervlapon  megjelölt területére terjed ki. 

  (2) A szabályozási terv alkalmazása: 
a) a szabályozási terven kötelezınek kell tekinteni  

- tervezett szabályozási vonalat és szabályozási szélességet, 
- az építési övezetek, övezetek határát, 
- a kötelezı megszüntetéseket, 
- az országos vagy településszerkezeti jelentıségő utak övezeteit, 
- a kiszolgáló utakat, 
- a közterületen vezetett csapadékvíz-fıgyőjtı nyomvonalát, 
- a kötelezı elıkertet, 
- a telek vagy közterület zöldfelületként fenntartandó részét, 
- az övezetek, építési övezetek kijelölését. 

b)  az a) pontban nem említett elemek jogszabályi keretek között megváltoztathatók. 
  
  (3) A lakó- és gazdasági területen az új telekalakítások miatt szükséges közterületek 
kialakítása és kiépítése (az övezeti elıírások szerinti közmőellátás, csapadékvízelvezetés, 
legalább 4,5 m széles útburkolat és egyoldali járda és útkisérı fásítás) az ott lévı telkek 
használatba vételének feltétele. 
 
  (4) A tervezett magánút csak közforgalom számára megnyitott útként valósítható meg az 
érintett ingatlanok telekalakítása függvényében. Megvalósulás esetén teljes hosszában ki kell 
építeni. Az út az önkormányzattal kötött megállapodással önkormányzati tulajdonba adható. A 

magánút  mindkét oldalán 5-5 m széles elıkert biztosítandó. 
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   (5) Az SZT területének felhasználása, belterületbe vonása a jelentkezı igények szerint - a 
hatályos jogszabályok alapján, a VÉSZ elıírásainak megfelelıen - ütemezetten történhet.”  
 
8.§ (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.  
 
      (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a VÉSZ 1.§ (3) belkezdés a) pontjában 1. 
mellékletként szereplı T-1/M1 rajzszámú szabályozási tervnek a T-15 rajzszámú (M=1:1000) 
szabályozási tervlapot érintı területére vonatkozó része hatályát veszíti. 
 
 
Szlahó Csaba       Takács Mária  
polgármester           Jegyzı 
 
9. napirendi pont: 
Petıfi utca 14. szám alatti önkormányzati lakás iránti kérelmek 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és Patai Andrea, és Tiha-
nyi Péter részére javasolja a lakás bérlésének lehetıségét. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

113/2008.(VI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Petıfi 
u. 14. alatti önkormányzati lakás bérlését biztosítja Patai Andrea, va-
lamint Tihanyi Péter részére. 

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

Felelıs: Szlahó Csaba Polgármester 
Határid ı: azonnal 
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10. napirendi pont: 
Az LRI-telkek megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Takács Mária jegyzı: 
A tegnapi bizottsági ülésen felmerült kérdésre válaszolja, hogy a 4183/2, 4183/6 
és a 4183/7 terület bele tartozik az érintett területbe, viszont a 4180/23-ast ki kell 
húzni, mert azon a szálloda parkolót épített. Az állam rendezze le a parkoló épít-
tetıjével a tulajdonjogi kérdést. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, a módosítással, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

114/2008.(VI.17.) határozat 
1./ 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Állam tu-
lajdonában lévı vecsési belterületi alábbi felsorolásban megjelölt ingatla-
nokat meg kívánja vásárolni, melyhez a szükséges fedezetet biztosítja.   
 

hrsz.:    megnevezés:     földrészlet nagysága:  
 
4180/2.  kivett beépítetlen terület   465 m² 
4180/3.  kivett beépítetlen terület   466 m² 
4180/4.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/5.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/6.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/7.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/8.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/9.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/10.  kivett beépítetlen terület   492 m² 
4180/11.  kivett beépítetlen terület   496 m² 
4180/12.  kivett beépítetlen terület   497 m² 
4180/13.  kivett beépítetlen terület   492 m² 
4180/14.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
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4180/15.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/16.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/17.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/18.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/19.  kivett beépítetlen terület   481 m² 
4180/20.  kivett beépítetlen terület   465 m² 
4180/21.  kivett beépítetlen terület   466 m² 
4183/2.  kivett beépítetlen terület   991 m² 
4183/6.  kivett beépítetlen terület   216 m² 
4183/7.  kivett beépítetlen terület   380 m² 

 
2./ 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szlahó 
Csaba polgármestert, hogy folytasson egyeztetı tárgyalásokat a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-vel. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Hozzájárulás a NNÖK pályázatához 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
Nem konkrét pályázatról van szó, hanem lehetıséget kér a NNÖK, hogy pályáz-
hasson, ha olyan pályázat kerül kiírásra, ami jó kondiciójú. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Amennyiben a NNÖK valósít meg beruházást az ingatlanon akkor azon tulaj-
donjoga keletkezik.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy második ponttal, mely az 
alábbi: 
A pályázat benyújtásának külön feltételeként határozza meg, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonjogot az ingatlanon nem szerezhet. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

115/2008.(VI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 
pályázatot nyújthasson be az önkormányzati tulajdonú Vecsés, Jókai 
u. 6. sz. alatti Tájház és Falumúzeum kialakítására. 

 
2. A pályázat benyújtásának külön feltételeként határozza meg, hogy a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonjogot az ingatlanon nem 
szerezhet. 

 
12. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
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: 
 

116/2008.(VI.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Róder Imre 

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 
 

      1./ e.) Az intézmény jogállása: 
  

törölve:  
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A helyi önkormányzat költségvetésébıl finanszírozott részben önálló költségvetési 
szerv. Pénzügyi gazdasági feladatait a Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Alosztálya látja el. 
Az intézmény szakmai önállósággal rendelkezı jogi személy. 
A bérgazdálkodási és munkáltatói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja, 
szakmai felügyeletét a hivatal mővelıdési elıadója látja el. 
 
helyette: 
A helyi önkormányzat költségvetésébıl finanszírozott részben önálló költségvetési 
szerv. Pénzügyi gazdasági feladatait a Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztálya látja el. 
Az intézmény szakmai önállósággal rendelkezı jogi személy. 
A bérgazdálkodási és munkáltatói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja, 
szakmai felügyeletét a jegyzı látja el. 

 

 1./ g.) Az intézmény tevékenységei: 
       

o törölve:      szakágazat száma: 923 127 
                                          szakágazat megnevezése: közmővelıdési könyvtár 
 

helyette:    szakágazat száma: 910 100 
                                          szakágazat megnevezése: könyvtári, levéltári tevékenység 
  
         Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek:      
 

o törölve:        - iskolákban mőködı fiókkönyvtárak könyvekkel való ellátása 
 

o módosul:     - a helytörténeti irodalom folyamatos győjtése, rendszerezése  
                                             (könyv,   video, hangfelvétel, folyóiratok, meghívók, stb.) 
  kiegészül:    - a helytörténeti irodalom folyamatos győjtése, rendszerezése  
                                             (könyv, video, CD, DVD, hangfelvétel, folyóiratok, meghívók, stb.) 
 

o módosul:     - videofilmek beszerzése és kölcsönzése 
kiegészül:   - video és DVD filmek beszerzése és kölcsönzése 

 
o törölve:        - a Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományırzı Tánccsoport  
                             tevékenységének koordinálása, anyagának győjtése 
 
o kiegészül:    - a vecsési civil szervezetek mőködésének segítése 
o kiegészül:   - Internet használat 
o kiegészül:   - elektronikus ügyfélszolgálat 

 
törölve: 1./ l.) Az önkormányzat a kormány által leosztott nemzetiségi támogatásból a  
                       kapcsolódó kiegészítı tevékenység pénzügyi fedezetét biztosítja. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Róder Imre Városi Könyvtár Alapító Okiratában történt 
      változások átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
Határidı: azonnal 
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13. napirendi pont: 
A Repülıtér szabályozási tervének módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Szinai János fıépítész: 
Elmondta, hogy a jelenleg hatályos repülıtéri szabályozási terve, amelyet 2006-
ban fogadott el a Képviselıtestület teljesen megfelel a városnak. Azonban a re-
pülıtéri használat tekintetében új tulajdonosváltás miatt a repülıteret üzemeltetı 
BA Zrt a repülıtér vecsési földtulajdonosokkal közvetlenül határos saját terüle-
tén kívánta az új cargo bázisát megépíteni, amely terület jelenleg beépítésre nem 
szánt terület. Így viszont az ezen a vecsési tulajdonú terület tulajdonosai által 
2003-ban készítetett Oscar Airport Projekt szabályozás tervben erre a vecsési 
területre tervezett kb. 100 ezer m2-es un. elsı vonalas cargok második vonalassá 
válnak. és ezért felmerült egy esetleges kártérítésügy. Ezért amikor a BA Zrt 
2006 májusában felkereste az Önkormányzatot a repülıtéri terület beépítésének 
igényével akkor az Önkormányzat és bizottságai többször megtárgyalták a repü-
lıtér kérését és annak teljesítését 71/2006 (IV.27.) sz. határozatában három fel-
tételhez kötötte. Az egyik ilyen feltétel volt, hogy az esetleges repülıtéri cargo 
fejlesztés ne zárja el a vecsési területek jelenlegi közvetlen repülıtéri kapcsola-
tát, a második szerint a repülıtéri fejlesztés miatt esetleg az Önkormányzat felé 
keletkezı kártérítést a BA Zrt vállalja át. A harmadik szerint a repülıtér ilyen 
fejlesztésével érintett felek között tárgyalások alapján megegyezés szülessen. 
Ezen kívül a módosított repülıtéri szabályozási terv államigazgatási eljárása so-
rán a közlekedési hatóság által elıírt közlekedési fejlesztéseket, így az új 4-es 
fıúton meg kell építeni az un. Régi Ecseri úti csomópontot, továbbá ez a cso-
mópont és a repülıtéri csomópont között szélesíteni szükséges mindkét irányban 
1-1 kollektor pályával az érintettek pénzügyi vállalásával. A légügyi hatóság, a 
Légiközlekedési Igazgatóság szakhatósági véleményének megfelelıen a BA Zrt-
nek részletesen meg kell terveztetnie és engedélyeztetnie a légügyi hatósággal az 
újonnan építendı „F” kategóriájú guruló út, az A7–A8-as guruló utak közzé való 
megépíthetıségének lehetıségét az új repülıtéri cargo bázis megépítésének 
alapfeltételeként. Miután a Vecsés Város Önkormányzatának vonatkozó határo-
zatának teljesítését, valamint a konkrét hatósági elıírások megvalósítását a repü-
lıtér nem teljesítette már mintegy két éve a Településfejlesztési és a Gazdasági 
bizottságok együttes ülésen, szakértık bevonásával ismét megtárgyalta BA Zrt 
szabályozási tervi módosításának ügyét, egyhangúlag elutasította azt a Vecsés 
Városának és a közlekedési valamint a légügyi hatósági elıírások nem teljesítése 
miatt. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az Önkormányzat 2006-ban hozott egy határozatot, melyben bizonyos feltétele-
ket szabott a szabályozási terv módosításához.  
Amikor elkészült a repülıtér szabályozási terve azzal párhuzamosan elkészült a 
ferihegyi földek szabályozási terve. A két szabályozási terv egymásra épült.  
A repülıtéren idıközben tulajdonos váltás volt, ez lehet egyik oka, hogy módo-
sítani kívánják a szabályozási tervet. Több tárgyalás volt, de Vecsés elzárkózott 
a módosítástól. A 2006-ban hozott határozatban döntött úgy a testület, hogy ak-
kor kezdjenek tárgyalni a szabályozási terv módosításával kapcsolatban. Elin-
dult a szabályozási terv módosítása, most két év elteltével jutottak el oda, hogy a 
repülıtér benyújtotta az általa véglegesnek tekintett szabályozási tervet, amivel 
több komolyabb probléma is van Vecsés város szempontjából. 
Egyik probléma, hogy az I. osztályú vecsési kapcsolatból II. osztályú lenne a 
kapcsolat. A tárgyalások során folyamatosan négy probléma merült fel, az 
egyik, hogy a repülıtér szabályozási terve, illetve annak a módosítása ne tegye 
lehetetlenné, ne akadályozza a ferihegyi földeknek a fejlesztését. A második, 
hogy közvetlen kapcsolat megmaradjon közútban és közmőben is. 
Van két olyan kérdés, amiben nem sikerült megegyezni a mai napig, az egyik a 
közútnak a kérdése. Szinai úr elmondta, hogy a jelenlegi cargó kapacitását a hat-
szorosára kívánják bıvíteni, óriási fejlesztés történik. Más irányban is meg kel-
lene nyitni a közúti kapcsolatokat, nyílván a közúti kapcsolatok megépítését a 
beruházás megkezdése elıtt kell elkészíteni, és nem utána. A szabályozási tervet 
öt településnek kell elfogadnia, közte a XVII. Kerületnek, és Ecsernek, és ez a 
két település is úgy gondolkodik, mint Vecsés, és ragaszkodnak az ún. helikop-
ter útnak a megnyitásához. A negyedik kérdés a kártérítés kérdése. Ha az elsı 
két szempontot elfogadja a testület, és a közúti kapcsolatoknak a kérdéskörét 
rendezi is a beruházó, mindenképen egy településrendezési szerzıdésben rögzí-
teni kell azt, hogy a repülıtér befektetıje garanciát, és felelısséget vállal arra, 
hogy az esetleges kártérítési igényeket, ami a vecsési földek irányából felmerül-
het, akkor azért jótállnak. Minden jogász azt mondja, hogy ennek kicsi az esé-
lye, de azért ezt javasolja rögzíteni.  
Folyamatos egyeztetésekben van jegyzı asszony a repülıtérrel, de addig, amed-
dig ezt a két fontos problémát nem hajlandók elfogadni, addig nem járulnak 
hozzá a szabályozási terv módosításához.  
 
Bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendi pontot, és egyhangú szavazással 
elfogadásra javasolják a határozati javaslatot, miszerint a képviselı-testület a 
nemzetközi repülıtér szabályozási tervérıl szóló 2/2005.(I.18.) sz. rendelet hatá-
lyában fenntartja. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A bizottság is javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazatta, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

117/2008.(VI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Nemzetközi repülı-
tér Szabályozási Tervérıl szóló 2/2005.(I.18.) sz. rendeletet hatályában 
fenntartja. 
 
14. napirendi pont: 
Fejlesztési céltartalék felhasználása a nyári intézményi felújítási munkákra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A hivatal begyőjtötte az intézményekbıl a javaslatokat, az igényeket a nyári 
munkákra. A bizottság tagjai, a hivatal dolgozói, valamint az intézmények veze-
tıi egy bejáráson végig mentek az érintett intézményeken, és átbeszélték a prob-
lémákat, még az árajánlatok bekérése elıtt. Már ekkor sok mindent sikerült pon-
tosítani. A bejárás után kérte be a hivatal az árajánlatokat. 10 vállalkozó adott be 
árajánlatot. Az árajánlatokból készült egy táblázat, melyet a bizottság megtár-
gyalt. A költségvetés fejlesztési céltartalékjában 35 millió forint van, melybıl 
most kb. 29 millió forint az a kiadás, ami az elıterjesztésben szerepel, van 20 
millió forintos vis major keret. A vis major keretbıl 7,5 millió forintot fognak 
elkölteni. A költségvetésben meghatározott összeg fedezetet biztosít ezekhez a 
felújítási munkákhoz. 
A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta, és kéri, hogy a képviselı-testület 
is támogassa a határozati javaslatot. 
 
Orbánné Forgó Erika alosztályvezetı: 
Az elıterjesztésbıl kimaradt a Halmi téri Általános Iskolában gázkazán felújítá-
sa, amely 1 millió forint de az összegben benne van. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
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118/2008.(VI.17.) határozat 

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

-   A Központi  Konyha csatorna felújítása, ezt követı helyreállítási és burkolási mun-
kák, valamint a falfelázás megszüntetése:  5.243e Ft 
 
-   Petıfi Sándor Ált. Iskolában az I. emeleti WC blokk felújítása, a konyha bejárata fölé    
elıtetı készítése, földszinti öltözıszekrények ajtóinak cseréje, PVC csere  

          három tanteremben és a tanári szobákban: 8.272e Ft 
. 

-  Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskolában a rejtett csatorna cseréje, tornaterem és a régi 
épület földszinti ablakainak cseréje:11.763e Ft 
 
-  Halmi téri Ált. Iskolában három tanulói mosdó teljes felújítása , két tanteremben és a 
folyosón PVC csere gázkazán felújítása: 4.242e Ft. 

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

Felelıs: Szlahó Csaba Polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
15. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Öthéttel ezelıtt az Erzsébet téri játszótér ajtaját, és egy teljes szemet kiemeltek, 
akkor rögtön jelezte ezt a hivatalnak, hogy abszolút balesetveszélyes. Két héttel 
ezelıtt ismét felhívta Orbánnét, aki azt mondta, hogy elıtte nap dolgozott rajta a 
vállalkozó. Szeretné megkérdezni, hogy meg kell feltétlenül azt várni, hogy egy 
kisgyermeket elüsse valamilyen jármő? Miért kell öthétig várni arra, hogy egy 
kapu és egy kerítésszem visszakerüljön a helyére? Ha ilyen „Pató Pál úr” dolgo-
zik a városnak, akkor fel kell bontani a szerzıdést. Ez már nem az elsı eset, 
hogy a játszótérnél rongálás van, de arra még nem volt példa, hogy öthétig kel-
lett várni a javításra. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Interpelláció benyújtása, a Vecsési Magazin által az  V. Ferihegy Expóról 
összeállított mősorral kapcsolatban / az EXPO  2008. május 30-31. és 2008. 
június 1-én került megrendezésre / 

 
I. A Vecsési Magazint az önkormányzat pénzén mőködtetı cégnek fel-

adatai közé tartoznak a következık: 
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- Valótlan, hamis / hazug/ adatokat közölni a térségi rendezvényrıl, 

- Megszámolni az EXPO látogatóit,  

- Rossz színben feltüntetni az EXPO szervezıit, 

- Feladata e, a Vecsési Magazint mőködtetı cégnek, a város pénzén 
Üllıi vállalkozókat üzleti alapon reklámozni, 

- Felhasználhatja e, a Vecsési Magazint mőködtetı cég a magazint 
arra, hogy -mivel üzleti érdekeit nem tudta érvényesíteni az EXPO 
szervezıinél – bosszúhadjáratot folytasson. 

 
A Vecsési Magazint mőködtetı cég eljárását, etikátlannak és aljasnak tartom a 
következık miatt: 

1. Az EXPO elıtt kb. kettı héttel Kortye Vilmos helyszíni sajtótájékoztatóra 
hívta az EXPO szervezıit az MC Ferihegy parkolójába. A Vecsési Maga-
zin részérıl senki nem jött el, négy fıvel fél órát vártunk, telefonhívást a 
magazin részérıl nem kaptunk. 

2. Az EXPO elıtt legalább kettı héttel Kortye Vilmossal egyértelmően kö-
zölve lett / mint a Vecsési Magazin mőködtetıjével/, hogy hol forgathat-
nak, mivel az EXPO vállalkozói alapon mőködik a saját pénzünkbıl és a 
Pátria TV. Lett megbízva egy korrekt anyag összeállításával.  

3. Kortye Vilmos az Üllıi vállalkozókról szeretett volna üzleti alapon cég-
bemutatókat készíteni, a Ferihegy EXPO szervezıinak költségén, Vecsés 
Város finanszírozásával. 

4. Az EXPÓRÓL leadott mősorban valótlanságokat és butaságokat közöltek: 
- negyedik EXPÓRÓL beszéltek,- hazugság  ez már az ötödik 

- 1 fı látogató volt a helyszínen, - hazugság 

- A vasárnapi programot teljesen elmosta az esı, - hazugság görög 
táncház volt, díjátadás, életfafaragó mővész bemutatkozása, az EX-
PO leginnovatívabb vállalkozójának bemutatkozása, a díjakat pol-
gármesterek és a térség országgyőlési képviselıje adta át. Az egé-
szet rögzítette a PÁTRIA TV és leadásra került 3 alkalommal, a 
Vecsési Magazin a helyszínen sem volt.  

A mintegy 25 fıs szervezı gárda és a társszervezık / VOSZ, BKIK, Gödöllıi 
Innovációs központ, a térség 8 polgármestere/ nevében kikérjük magunknak, 
hogy ilyen módon hiteltelenítsenek el egy már öt éve mőködı térségi szakmai 
rendezvényt. 
 
Oláh László képviselı: 
Az elmúlt hetekben több csatornafedelet eltávolítottak a MAVAD elıtt, és a 
CBA-nál is. Egy piros színő Zsiguli járkál Vecsésen, lassít, benéz az udvarokba. 
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Fel kell hívni a Rendırség, és a Polgárırség figyelmét a fokozottabb ellenırzé-
sekre. Meg kellene nézni a vastelepeken, hogy adtak-e le mostanában csatorna 
fedeleket, mert most már csak személyigazolvánnyal lehet leadni hulladékot. 
Nagyon balesetveszélyesek a csatornafedél nélküli nyílások. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Több lakó jelezte, hogy a temetıbe járnak rendszeresen idegenek, akik meglesik 
a régi síroknál lévı idıs embereket, és erıszakkal rá akarják beszélni ıket, hogy 
csiszoltassák velük fel a sírkövet. Sok idıs meg ijed tılük. Kérdése, hogy nem 
lehetne valamilyen módon megakadályozni, hogy a továbbiakban ne zaklassák 
az idıs embereket. 
 
6. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Nincs kérdés. 
 
17. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Ünnepséggel kapcsolatban két dolgot szeretne megjegyezni. 
Az SzDSz most késıbb adta le a koszorúzási szándékát, de köszöni szépen min-
den rendben volt, megoldották. Viszont azt észrevette, hogy volt olyan, akinek 
többször is bemondták a nevét, de nem koszorúzott. A késıbbiekben kéri, hogy 
aki nincs ott, azt ne szólítsák. Máshol, ahol koszorúzások vannak, ott iskolás 
gyerekeket kérnek meg arra, hogy vigyék a koszorút, ezt itt is be lehetne vezetni. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A nemesfémgyőjtésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a hivatal most a Rendır-
séggel, az APEH – kal, az ÁNTSZ – szel nagyon komoly, 1 napig tartó ellenır-
zést tartott, ahol az engedéllyel nem rendelkezett, be nem jelentett hulladékgyőj-
tık is ellenırzésre kerültek. Több esetben az APEH jegyzıkönyvet vett fel, és 
eljárást indított. Tekintettel arra, hogy ez az akció nagyon eredményesnek bizo-
nyult, többször meg megszeretnék csinálni. 
 
18. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a következı testületi ülésen tárgyaljon a Képviselı-testület arról, 
amirıl Monokon már tárgyaltak, és csatlakozott hozzájuk már nyolc település. 
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Tudja, hogy ez törvényellenes, de a Szociális Bizottság egyhangú felhatalmazá-
sa alapján kéri. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a nyílt ülést bezárja (16.30-kor) 
 
 

k.m.f. 
 
 
Tábori Ferenc       Takács Mária 
Alpolgármester       jegyzı 
 
 
 
 
Vadas Vilmosné 
Jegyzıkönyvvezetı. 
 
 


