
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat  Képviselı-testületének 2008. június 9-én 
megtartott rendkívüli ülésérıl Vecsés Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 
17.00 óra).  
 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, dr.Fekete Károly,  dr. Lugosi 
Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Vékony Ferenc. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
a Hivatal dolgozóit, valamint a megjelent érdeklıdıket.  
 
A mai testületi ülésen az alábbi napirendi pontokról határoz a Képviselı-testület: 
 
1.Napirendi pont: 
Városközpont pályázat önrész biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A testületi ülés elıtt Galli Károly úr az Acono Consult Kft. képviseletében és 
Horváth Viktor úr a Forrás- Trend Kft képviseletében tartott tájékoztatót a 
napirenddel kapcsolatban. A képviselık feltehették kérdéseiket, melyekre 
választ is kaptak.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
mely szerint a projekt teljes összköltsége 2.514.345 e Ft, amelyhez az 
Önkormányzat 1.014.345 e Ft-ot biztosít, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
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99/2008.(VI.9.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Közép-magyarországi Operatív Program keretében a 
„Funkciób ıvítı rehabilitáció (KMOP-2007-5.2.1/B)-re” pályázatot 
nyújtson be „Vecsés városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és 
rehabilitációja” címmel.  
A projekt teljes összköltsége: 2.514.345 e Ft, melyhez az 
Önkormányzat 1.014.345 e Ft önrészt biztosít, a 2008. évi költségvetés 
„Fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból” keret terhére, valamint 
a 2009., illetve a 2010. évi költségvetésben a pályázat 2. fordulójában 
pontosított pénzügyi ütemezésnek megfelelıen. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az önrész 2009., illetve 2010. 

évi költségvetésben történı tervezésérıl. 
Határid ı: a 2009., illetve a 2010. évi költségvetés elfogadása 
Felelıs: Takács Mária jegyzı 

 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 
Határid ı: 2008. június 16. 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
2.Napirendi pont: 
Elızetes akcióterületi terv elfogadása a városközponti pályázathoz kapcsolódóan 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Megrendelték az integrált városközponti stratégiát. A két ajánlat közül az 
EconoConsult Kft. által elkészített Vecsés Városközpont Elızetes Akcióterületi 
Tervét fogadták el.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Háda Attila Elemér pályázati referens: 
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Az anyag elkészítése igen nagy terhet rótt a Hivatal dolgozóira is. Heteken 
keresztül győjtötték ki a szükséges adatokat és továbbították azokat a 
tervezıknek. Konkrét adatokon alapul az egész terv. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

100/2008.(VI.9.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Forrás-Trend Kft és az   EconoConsult Kft. azáltal elkészített 
Vecsés Városközpont Elızetes Akcióterületi Tervét elfogadja. 

 
 
3.Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Bölcsıde bıvítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

101/2008.(VI.9.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Közép-magyarországi Operatív Program keretében a 
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-
, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésére” (kódszám: KMOP-2008-



 4 

4.5.2.) pályázatot nyújtson be „a Semmelweis Bölcsıde felújítása, 
bıvítése és eszközbeszerzése” címmel. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elıkészítésérıl. 

 
Határid ı: 2008. június 23. 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
4.Napirendi pont: 
Bölcsıde bıvítéséhez ingatlan vásárlás és elıirányzat biztosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A Bölcsıde bıvítése érdekében több tervváltozat is született, végül is az a 
legcélszerőbb és leggazdaságosabb, ha a jelenlegi épület bıvítésre kerül. Miután 
nagyon megszigorodtak a feltételek, és egy új Bölcsıde létesítése horribilis 
összeg úgy döntöttek, hogy megvásárolják a Károly utcai ingatlant és így egy 
mőködı Bölcsıdének átalakítására, bıvítésére lehet pályázni.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Háda Attila Elemér pályázati referens: 
A pályázaton az összköltség maximum 10 %-áig elszámolható ingatlan vásárlás.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

102/2008.(VI.9.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Bölcsıde bıvítésének érdekében a Vecsés, Károly u. 6.szám 
alatti, 1626. helyrajzi számon jelölt, 467 m² nagyságú, lakóház és 
udvar nevesítéső ingatlan bruttó 15 millió Ft vételárért 
megvásárlásra kerüljön. A vételár összegét a 2008. évi költségvetés 
„fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból” terhére biztosítja. 
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Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 
módosításáról a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában 
gondoskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé. 
Határid ı: 2008. I. félévi beszámoló 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ügyvéd és a 

Vagyongazdálkodási Osztály közremőködésével az adásvételt 
bonyolítsa le. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
5.Napirendi pont: 
Sportpálya építésének I. üteméhez elıirányzat biztosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elızı testületi ülésen már döntöttek arról, hogy a centerpálya fejlesztésére 
szükség van. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Oláh László képviselı: 
Kérdése, hogy a fejlesztés után elegendı hely marad-e a bejáratnál? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A fejlesztés után elegendı szabad hely marad a bejárásához. 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

103/2008.(VI.9.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Vecsési Sporttelep (Dózsa Gy. u. 35-37.) általános felújításának I. 
ütemében elvégzendı centerpálya bıvítési és eltolási munkálatait 
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annak érdekében, hogy az az augusztusi bajnokság megkezdéséig a 
MLSZ által elıírt feltételeknek megfeleljen. 
A kivitelezési költség: 7.200.000,- Ft + 20 %  ÁFA, összesen bruttó 
8.640.000,- Ft, mely összeget – az általános felújításhoz igényelt hitel 
felvételéig – a 2008. évi költségvetés általános tartalékalap terhére 
biztosítja. 

2) Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 
módosításáról a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában 
gondoskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé. 
Határid ı: 2008. I. félévi beszámoló 
Felelıs: Takács Mária  

jegyzı 
3) Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó megrendelés aláírására. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
6.Napirendi pont: 
Vállalkozói Szerzıdés Tervezet elfogadása az útépítési projekt közbeszerzési 
eljárásához  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az ajánlatkérési dokumentációt a Fıber Zrt. készítette el. Ha most a Képviselı-
testület elfogadja a szerzıdés tervezetet, azon már nem lehet változtatni. A 
szerzıdés tervezetet továbbították az ügyvédnek, aki javasolta annak 
elfogadását, miután az megfelel minden szabálynak. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

104/2008.(VI.9.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vecsés Város 
belterületi úthálózatának fejlesztése” címő – KMOP-2.1.1/B-2007-0058 
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regisztrációs számú – projekt kivitelezıjének kiválasztásához a Fıber Zrt. 
által elıkészített Szerzıdés-tervezetet jóváhagyja.  
 
 
7.Napirendi pont: 
Vecsési Tavaszi Fesztiválra biztosított pénzeszköz átcsoportosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag javasolja.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Módosító indítványa: az összeg átcsoportosítása nem „reklámköltséghez”, 
hanem „költségeihez” értendı.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az összes támogatás 360 e Ft volt, amely 60 e Ft ÁFA-t tartalmazott és ezt az 
összeget az Önkormányzatnak át kellett utalni. A különbözetet a Tavaszi 
Fesztiválhoz a 60 e Ft-ot az Alapítvány oda fogja adni, mellyel egyértelmően 
csökken az általa elkölthetı pénzösszeg.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 
 

105/2008.(VI.9.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy az OTP Bank Nyrt.-tıl átvett 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer 
forint összeg átcsoportosításra kerüljön a Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány részére, a vonatkozó szerzıdésben foglalt Vecsési 
Tavaszi Fesztivál költségére. 
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2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet-
tervezet elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

 
Határid ı: 2008.I. félévi beszámoló 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést 
bezárja.  
 
      Kmf. 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 
 
 
 
 


