
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat  Képviselı-testületének 2008. május 20-án megtar-
tott ülésérıl Vecsés Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra).  
 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.Fekete Kár-
oly, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, 
Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
Kelemen József r.alezredes és Németh István örsparancsnok urakat, Gyurákiné 
Sárdi Krisztinát a NNÖK képviselıjét, a Hivatal dolgozóit, valamint a megjelent 
érdeklıdıket.  
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 12 fı képviselı jelen 
van. 
A mai testületi ülésre Vékony Ferenc képviselı úr és Tóth Judit képviselı asz-
szony késıbbre jelezte érkezését. Balog Csongor képviselı úr más irányú elfog-
laltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.   
 
Az ülést megnyitja. 
 
 
Levételre javasolja: 
A városközpont pályázathoz önerı biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre  javasolt napirendet, melyet a Képviselı-testület 
12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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2.Napirendi pont:  
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:dr.Kelemen József 
  Monori Rendırkapitányság vezetıje 
4.Napirendi pont: 
2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
5.Napirendi pont:  
Vagyonrendelet módosítása  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
7.Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
8.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
9.Napirendi pont: 
Nagy Klára felmentése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10.Napirendi pont: 
A vecsési Sporttelep általános felújítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Térfigyelı rendszer pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
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Pályázatok benyújtása a Közép-magyarországi Regionális Tanácshoz 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
ÁSZ ellenırzéshez kapcsolódó intézkedési terv 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14.Napirendi pont: 
Erdıtelepítési igény engedélyezése önkormányzati területen 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
A Lırinci út 14. sz. alatti ingatlan akadálymentesítési munkálatai 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
16.Napirendi pont: 
Vörösmarty u. 6. szám alatti szolgálati lakás kiutalása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
17.Napirendi pont: 
Az általános iskolákban egyéni foglalkozás megtartására felhasználható idıkeret 
meghatározása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
18.Napirendi pont: 
Vecsési Családokért alapítvány kérelme 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 

OMSB elnöke 
19.Napirendi pont: 
A települési közoktatási esélyegyenlıségi terv elkészítésének árajánlatai 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
20.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola hangszerbeszerzési kérelme 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
21.Napirendi pont: 
A William´s kép- és Hangstúdió kérelme 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
22.Napirendi pont:  
Csatlakozás a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
közoktatási feladatihoz 
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Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
23.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
24.Napirendi pont: 
Interpelláció  
25.Napirendi pont: 
Kérdés 
26.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés 
 
28.Napirendi pont: 
Városi kitüntetések odaítélése a 10/1997.(V.7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
29.Napirendi pont: 
Kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998.(II.4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a Képvise-
lı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadott.  
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Ebben a hónapban 3 újabb pályázatot nyújtottunk be /Károly utca, illetve Budai 
N.Antal utca felújítása, valamint a Kisfaludy utcai Óvoda eszköz állományának 
fejlesztésére/.  
A városközpont pályázat anyaga készül, az irányító hatóság másodszor is eltolta 
a beadási határidıt, jelen pillanatban június 16-ig kell elkészíteni az anyagot.  
A városközpont felújításával kapcsolatosan lakossági fórumot hirdettünk meg, 
amelyet május 8-án megtartottunk. A város rehabilitációs anyagunkhoz a szom-
szédos települések hozzájárulására is szükségünk volt, ezért május 14-én délelıtt 
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a környezı települések polgármestereinek megadtuk a szükséges információt, 
ami után nyilatkozatukat kiadták.  
Május 14-én a Stáció Hotelben szerveztük meg a konzultációs testület elsı ülé-
sét, melyen vecsési lakóhellyel és telephellyel rendelkezı vállalkozók vettek 
részt.  
Tovább folytatjuk városunkban a tér- és parkrendezéseket, valamint útépítése-
ket, a hónapban elkezdıdött az Achim A. u. – Kinizsi u. keresztezıdés átépítése. 
Az Erzsébet téren még ebben a hónapban szeretnénk a belsı vízelvezetı kört 
felújítani és jövı évben a külsı árkok rendezése is megtörténne. Terveink van-
nak az Epres rendezvénytér szépítésére, valamint az ottani játszótér felújítására. 
Az Árpád tér /Nagysorompóval szembeni volt buszforduló/ építési munkálatait a 
következı hónapban tervezzük, bár az itteni munkák összefüggnek a szobor állí-
tásának idıpontjával, illetve a P+R parkoló pályázatunk elbírálásával is.  
A Nagysorompó körüli gyalogos átkelık engedélyezési eljárásával kapcsolato-
san a Magyar Közút KHT bejárást tartott és az ígéret alapján a munkálatokat 
hamarosan elkezdhetjük.  
Német testvérvárosunkból Rheinstettenbıl vendégdiákok jártak nálunk május 8-
án. 
A biztosító társaság elfogadta a viharkár után benyújtott kárigényeinket, a pénz-
összegek utalása folyamatban van.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 

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

tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
2.Napirendi pont:  
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
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Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámolót, melyet a 
Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 

szóló beszámolót elfogadja. 
 
 

 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:dr.Kelemen József 
  Monori Rendırkapitányság vezetıje 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta a Rendırség beszámolóját. Az új örsparancsnok Horváth 
István  úr is részt vett a bizottsági ülésen.  
Annak ellenére, hogy nagy leterheltséggel küszködik a Rendırörs, törekednek 
arra, hogy a két településen /Vecsés-Üllı/ a közbiztonság magasabb szintő le-
gyen.  A meglévı alacsony létszám azonban igen nagy probléma, szükséges vol-
na emelni a járır és nyomozó létszámot is. A balesetek száma csökkent, a felde-
rítettség arányában is voltak változások. Többen firtatták, hogy mennyire érde-
mes foglalkozni az ócsai úti prostitúcióval. Sajnos ennek megoldására nem áll-
nak rendelkezésre törvények. Ez jelenleg nem igazán megoldható.  
Az Önkormányzat az elmúlt évben is támogatta a Rendırséget. 
Nagymértékben javult a Rendırség Polgárırséggel való együttmőködése. 
Ez úton is megköszönik a Rendırség elmúlt évi munkáját. Bízik abban, hogy 
egy eredményes létszámemelés után még hatékonyabb lesz a Rendırség munká-
ja.  
A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Horváth István örsparancsnok úr április 1-vel került át Vecsésre. Ez úton is kö-
szönti és jó munkát kíván új állomáshelyén Vecsésen.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Felkéri Kelemen József alezredes urat kiegészítését tegye meg.  
 
Kelemen József r. alezredes:   
Köszönti a Képviselı-testület tagjait. Szeretné, ha a Képviselı-testület és a la-
kosság is támogatná az örsparancsnok urat. A vecsési Rendırörsön dolgozni iga-
zán embert próbáló feladat. Eredményeiket befolyásolja, hogy az elmúlt évben a 
teljes nyomozóállomány kicserélıdött, a régi szakmai múlttal rendelkezı kollé-
gák egészségügyi okokból eltávoztak az állományokból. A fiatalok most tanul-
ják a szakmát úgy, hogy feléjük nagyon nagy elvárások vannak mind a helyi, 
mind a megyei vezetés részérıl is. İk igyekeznek ennek maximálisan megfelel-
ni. Sok az, ami rájuk nehezedik. A körzeti állományoknál is történtek változá-
sok. Az elmúlt évben a Monori Rendırkapitányság létszáma csökkent, reméli, 
hogy az elkövetkezendı idıben a Rendırség és Határırség integrációval kap-
csolatosan történt intézkedések azon segítenek. Lehetıség lesz arra, hogy a 
Rendırség létszámát kiemelten fogják kezelni a leterhelt agglomerációs körze-
tekben.  
A balesetekkel kapcsolatosan látják a problémákat. Sajnos a Monori Rendırka-
pitányság baleseti szempontból a legleterheltebb.  
A prostitúcióval kapcsolatban az a véleménye, hogy van kínálat és kereslet is.  
Rendıri szempontból továbbra is a szükséges intézkedéseket megteszik. Remé-
lik, hogy kordában tudják tartani ezt a tevékenységet. 
Szeretné megköszönni a Polgárırségnek azt a munkát, amit az elmúlt idıben 
tapasztalt. Jó, hogy ha a kollégák szolgálatban vannak, nem egyedül kell kimen-
niük. Ez mindenképpen a városnak a közrendjét, közbiztonságát erısíti.  
Megköszöni a támogatást, amit az Önkormányzat a Vecsési Rendırörs részére 
nyújtott. Ez egy öncélú dolog, mert azért döntött így a város vezetése, mert azt 
szeretné, ha a városban rend és biztonság legyen.  
Megköszöni a munkatársai munkáját, köszöni támogatásukat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı.  
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a  tájékoztatót, me-
lyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott. 
 

77/2008.(V.20.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Vecsési Rendırörs 2007. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
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4.Napirendi pont: 
2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Gyurákiné Sárdi Krisztina NNÖK képviselıje: 
A  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete egyhangúlag egyetért  
a rendelet-tervezet elfogadásával. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 
 

11/2008.(V.20.) rendelet 
 
 

Vecsés Város Önkormányzata 
11/2008.(V.20.) rendelete 

a 2008. évi költségvetésrıl szóló 
4/2008.(II.26.) rendelet módosításáról 

 
 

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésrıl szóló  
4/2008. (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: 3.834.626 e Ft-ban 
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b.) kiadási fıösszeg a finanszírozási  
kiadási mőveletekkel: 4.534.626 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözete 
finanszírozási mőveletek nélkül: -700.000 e Ft 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételei: 700.000 e Ft 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásai: 9.884 e Ft 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlege 690.116 e Ft 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

A hiány fedezetét az értékpapír kibocsátás biztosítja. 

Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 787.580 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.329.692 e Ft-ban 

ebbıl: 

– beruházások összegét: 379.221 e Ft-ban, 

– felújításokat: 20.471 e Ft-ban, 

– Az intézményi felhalmozások 
összegét: 42.996 e Ft-ban, 

– A mőködési célú bevételt: 3.747.046 e Ft-ban, 
– Mőködési célú kiadásokat: 3.204.934 e Ft-ban, 

ebbıl: 

– Személyi jellegő kiadásokat: 1.276.999 e Ft-ban, 

– Munkaadót terhelı járulékokat 407.607 e Ft-ban, 

– Dologi jellegő kiadásokat 1.082.047 e Ft-ban, 

– Önkormányzat által folyósított ellátások: 75.396 e Ft-ban, 

– Végleges pénzeszközátadás  
államháztartáson kívülre: 203.684 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 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 47.101 e Ft, a mőködési cél-
tartalék módosítását 101.300 e Ft összegben a 7/a. számú mellékletben, a fel-
halmozási céltartalék módosítását 913.346 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 

 
   Szlahó Csaba    Takács Mária  
   polgármester   jegyzı 
(11/2008.(V.20.) rendelet melléklete csatolva. ) 
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5.Napirendi pont:  
Vagyonrendelet módosítása  
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

12/2008.(V.20.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
12/2008. (V.20.)rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994.(XI.8.) 
Ök. rendeletének módosításáról 

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994.(XI.8.) Ök. – többször módosított - rendeletét (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.§.  Az R. 1. számú melléklete a következık szerint módosul: 
      (1) A felsorolt ingatlanok megnevezése(elnevezése)megváltozik 
     - 124. sorszám alatt a 2314. hrsz.-ú Telepi út 41. sz. alatti pedagógus szállás 
  megnevezése: beépítetlen területre, 

-  227. sorszám alatt a 6015. hrsz.-ú, a 4-es sz. fıútról nyíló út:  Emese közút  
   elnevezésre, 
- 342. és a 376. sorszám alatt a 6011/10. és a 0148/42. hrsz.-ú utak: Lincoln utca 
   elnevezésre, 
- 418. sorszám alatt a 4820. hrsz.-ú Bocskai u. 20/A szolgálati lakás megnevezése: 
   beépítetlen területre. 

  
      (2) Területmegosztás, területösszevonás miatt  törlésre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
         -  10. sorszámmal külterületi út         0187.  hrsz.-al          forg.képtelen 

            - 229. sorszámmal      vízbázis                              0189/2. hrsz.-al        korl.forg.képes 
            - 231. sorszámmal      szennyvíztisztító telep         0217.  hrsz.-al         korl.forg.képes 
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            - 424. sorszámmal      Kossuth L. u. 40.                 2444.   hrsz.-al        korl.forg.képes 
 

      (3) Telekalakítás, adásvétel, tulajdonba adás  miatt felvételre kerülnek az alábbi     
            ingatlanok: 
 
             - 428. sorszámmal     szántó                                 0186/8 . hrsz.-al      forg.képtelen 
             - 429. sorszámmal     szántó                                 0186/10.hrsz.-al   forg.képtelen  
             - 430. sorszámmal     szántó                                 0186/12.hrsz.-al forg.képtelen                                        
             - 431. sorszámmal     szántó                                 0186/14.hrsz.-al  forg.képtelen                                 
             - 432. sorszámmal     szántó                                 0186/16.hrsz.-al forg.képtelen                                  
             - 433. sorszámmal     út                                        0152/56.hrsz.-al       forg.képtelen 
             - 434. sorszámmal     közút                                  0187/1.  hrsz.-al forg.képtelen 
             - 435. sorszámmal     közút                                  0187/2.  hrsz.-al  forg.képtelen                    
             - 436. sorszámmal     út                                       0189/4.   hrsz.-al forg.képtelen                    
             - 437. sorszámmal     rét                                      0189/5.   hrsz.-al      korl.forg.képes                    
             - 438. sorszámmal     rét                                      0189/6.   hrsz.-al      korl.forg.képes               
             - 439. sorszámmal    vízmő                                 0189/7.   hrsz.-al     korl.forg.képes      
             - 440. sorszámmal    szennyvíztisztító                0217/1.   hrsz.-al      korl.forg.képes                        
             - 441. sorszámmal    közút                                  0217/2.   hrsz.-al korl.forg.képes 
             - 442. sorszámmal    szennyvíztisztító 
                                              elıkezelı telep                   0217/3.   hrsz.-al korl.forg.képes  
             - 443. sorszámmal    szántó                                0218/102.hrsz.-al  forg.képtelen   
             - 444. sorszámmal    lakóház és udvar 
                                              Toldy F. u. 29/A.               4663.       hrsz.-al korl.forg.képes 
             - 445. sorszámmal    Nimród út                          6014/4.    hrsz.-al  forg.képtelen 
 
 
2.§. Az R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
        (1)  Értékesítés, telekalakítás miatt törlésre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
 

-  20. sorszámmal    külterületi termıföld      0186/3.   hrsz.-al       forg.képes 
-  21. sorszámmal    külterületi termıföld           0186/4.  hrsz.-al       forg.képes 
-  22. sorszámmal    külterületi termıföld       0186/5.   hrsz.-al       forg.képes 
-  94. sorszámmal   földterület a 4200.hrsz. 

        út mellett              4169.      hrsz.-al       forg.képes                  
           - 150. sorszámmal   külterületi termıföld           0218/95. hrsz.-al       forg.képes 
           - 196. sorszámmal   Vasvári P. u. 9. lakóház 
                                            részingatlan                       1423.       hrsz.-al       forg.képes 
 
         (2) Telekalakítás, adásvétel miatt felvételre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
 
          - 230. sorszámmal   szántó                                  0182/50.  hrsz.-al       forg.képes  
          - 231. sorszámmal   szántó                                  0182/51.  hrsz.-al       forg.képes 
          - 232. sorszámmal   szántó                                  0182/52.  hrsz.-al       forg.képes 
          - 233. sorszámmal   szántó                                  0186/11.  hrsz.-al        forg.képes 
          - 234. sorszámmal   szántó                                  0186/13.  hrsz.-al        forg.képes 
          - 235. sorszámmal   szántó                                  0186/15.  hrsz.-al        forg.képes 
          - 236. sorszámmal   szántó                                  0218/101. hrsz.-al       forg.képes 
          - 237. sorszámmal   szántó                                  0218/103. hrsz.-al       forg.képes 
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          - 238. sorszámmal   szántó                                  0218/104. hrsz.-al       forg.képes 
          - 239. sorszámmal   szántó                                  0218/105. hrsz.-al        forg.képes 
 
3.§.  Ez a rendelet a kihirdetését  követı 8. napon lép hatályba. 
 
 
 

 

  Szlahó Csaba    Takács Mária  
  polgármester   jegyzı 
 
 
 
6.Napirendi pont: 
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, kiegészítését tegye meg.  
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Nincs kiegészítése, a feltett kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra javasolja. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

78/2008.(V.20.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
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7.Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

79/2008.(V.20.) határozat 
 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kibocsátott érték-

papír kondícióiban bekövetkezett változásokról szóló   
tájékoztatót elfogadja. 

 
 
8.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Jugovics Sándor képviselı urat, hogy a pályázók meghallgatásáról adjon 
tájékoztatást.  
 
Jugovics Sándor képviselı: 
A meghirdetett vezetıi állásra 4 pályázat érkezett, egy pályázó nem felelt meg a 
pályázati kiírás feltételeinek. Az elıkészítı bizottság a benyújtott pályázatok és 
személyes meghallgatások, valamint az írásos szakvélemény alapján Bánné 
Nagy Eszter vezetıi megbízását javasolja. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság a pályázók közül Bánné Nagy Eszter-t javasolja a vezetıi 
állás betöltésére.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Magyar Bölcsıdék Egyesületének elnöke akadályoztatása miatt nem tudott 
részt venni a bizottság munkájában, ezért véleményét írásban küldte meg, mely-
ben az állás betöltésére Bánné Nagy Esztert javasolja.  
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel Bánné Nagy Eszter megbí-
zását a „Semmelweis” Bölcsıde vezetıi teendıinek ellátására, melyet a Képvi-
selı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfoga-
dott és meghozta határozatát: 
 

80/2008.(V.20.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Semmelwe-
is” Bölcsıde vezetıi teendıinek ellátásával Bánné Nagy Eszter-t bízza 
meg a 2008. július 1-tıl 2013. június 30-ig terjedı idıszakra. Alapil-
letményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

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

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
9.Napirendi pont: 
Nagy Klára felmentése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
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Takács Mária jegyzı: 
Azért javasolták a 4 hónap felmentés helyett 30 nap megadását, mert a jogsza-
bály alapján így sokkal kedvezıbb feltételekkel mehet majd nyugdíjba az igaz-
gató asszony, melyet ı is kért.       
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több  hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

81/2008.(V.20.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Nagy Klárát, a 
Vecsési Zeneiskola igazgatóját a 2008. augusztus 1-tıl 2008. december 
30-ig terjedı idıszakra (a kötelezı 4 hónap és az adható 4 hónap fel-
mentés helyett 30 napra) mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.  

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi okmányok 

elkészíttetésérıl. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
10.Napirendi pont: 
A vecsési Sporttelep általános felújítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
2000 évhez viszonyítva, mióta beindult a Bozsik program a kezdeti gyermeklét-
számok megsokszorozódtak. Utánpótlásból 7 korcsoport focizik, legalább 200 
gyermek van kint a pályán. Egy centerpálya van, amely 1968-ban épült. A hátsó 
földes pálya talaja egyenetlen, sokszor sérülnek meg a gyermekek.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A 2008. évi költségvetés elıkészítésekor arról beszélgettek a Képviselı-testület 
tagjaival, hogy szők a pálya és fejlesztéseket kellene rajta végrehajtani. A pálya 
mindennapi használóinak a véleményét kikérte a Gazdasági Bizottság. Egy be-



 17 

ruházó tett is egy ajánlatot. Akkor az volt a koncepció, hogy ez a vállalkozás a 
szükséges beruházásokat elvégezte volna, felvett volna egy hitelt és azt kellett 
volna az önkormányzatnak törleszteni. Ha az önkormányzat versenyezteti meg a 
munkákat, kedvezıbb kondíciókban tudják a hitelt felvenni.  Felmérték a pálya 
hiányosságait és a költségvetés tárgyalásakor beállítottak 100 millió Ft-s beru-
házást. Tulajdonképpen az elképzelés az volt, hogy amire szükség van az a 
nagypálya eltolásával a centerpálya mögötti hiteles ifipálya kiépítése, az öltözı-
blokk között egy földes pálya kiépítése. Szükség van továbbá a parkoló és a bel-
sı út kiépítésére, a balesetveszélyes hátsó kerítés rendbetételére, a locsolás meg-
oldására, valamint az öltözı bıvítésére. Szóba került még valamilyen edzıterem 
kialakítása is. Egyeztetések történtek sorban a sport-szakmai és mőszaki szem-
pontok figyelembe vételével, végül is a sportvezetés a szakmai vezetı javaslata 
és Pisont István koncepciója alapján leírták, hogy mire lenne szükség. Erre kért 
be a hivatal ajánlatokat hónapokkal ezelıtt. Idıközben felmerült még két lehetı-
ség, amit meg kellene oldani. Elhangzott, hogy az utánpótláshoz szükség lenne a 
Petıfi téri és a Halmi téri iskolába mőfüves pályák kialakítására. Történtek 
egyeztetések az Olle program vezetıivel. Felmerült, ha van rá lehetıség két do-
loggal mindenképpen foglalkozni kellene. 
Az egyik a Halmi telepi iskola udvarában építsék meg a kézilabda mérető szab-
vány mőfüves pályát, ami a kiemelt testnevelési óraszámmal dolgozó iskolák 
esetében indokolt, hiszen ott a legkisebb a tornaterem is. Kértek erre is árajánla-
tot, olyan pályát raknának oda, amely késıbb befedhetı, a főtés és világítás 
megoldható lenne.  
Szükség volna a Petıfi téri iskola tornatermének linóleum alját sportburkolattal 
ellátni, hogy ott is normálisabb, baleset mentesebb körülmények között lehessen 
sportolni.  
A mostani anyagban nem foglalkoztak az öltözıvel, de az egyeztetésen elhang-
zott, hogy  fejlesztési hitelbıl érdemes volna ezt is megvalósítani.  
Azt javasolja, hogy a határozati javaslatban feladatként szerepeltessék a padló-
burkolat cseréjét, miután annak pontos árát még nem tudják.  
Az MLSZ-nek megtörtént a 2008-2009 évi versenykiírása.  MB II. szinten olyan 
elıírások vannak, hogy 4 külsı vizesblokkot kell biztosítani, itt pedig csak egy 
van. Egy öltözıhelyiséget és a vizesblokkot kellene hozzá bıvíteni, ezt  mint 
feladatot szerepeltessék a határozati javaslatban. 
Annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat folyamatában végig lehessen kísérni 
és ellenırizni lehessen, egy külön pontban bele tüntessék fel, hogy a fejlesztési 
munkák koordinálásával a Sport Albizottságot bízzák meg. /Czibolya Zoltán, 
Jugovics Sándor, Zoltán László/. 
Javasolja, hogy a fejlesztési célhitelre irányozzanak elı 100 millió Ft-ot, és any-
nyit fognak lehívni belıle, amennyi kell. A költségvetésbıl 12 millió Ft-os fede-
zet rendelkezésre áll.  
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Örül a sportpálya fejlesztésének. 
Kérdése, hogy mi indokolja, hogy egybe kell vonni a Petıfi téri és a Halmi téri 
iskola dolgát? Válasszák  külön pontokba. 
A pályát már egyszer eltolták, még mindig nem alkalmas, hogy ezen focizza-
nak? Kérdése továbbá, hogy van-e árajánlat? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az iskolákat külön lehet venni, de egy ekkora keretösszegbıl csinálják meg. A 
hátsó földes edzıpálya jelenleg nem   szabvány mérető. Ha a nagypályát eltol-
ják, ki lehet alakítani, ami hiteles az ifi korosztálynak. Itt nem kell külön nézıte-
ret biztosítani. 
A nagypályánál a nézıknek viszont lelátót kell biztosítani.  
Három árajánlat van. Az egyik  ami a  pályával kapcsolatos 20 millió Ft körüli, a 
másik kettı 40 millió Ft körüli összegben. Az árajánlatok mőszakilag eltérnek 
egymástól. Az az árajánlat, ami az elıterjesztésben szerepel, a legkedvezıbb. 
Tartalmaz egy olyan vízelvezetést /Gardéna locsolórendszer/, amelyet betelepí-
tenek, a másik fontos dolog, hogy olyan technológiával dolgoznak, hogy gya-
korlatilag azonnal rá lehet menni a pályára. Ez Palotai Pál ajánlata volt, de a má-
sik kettı cég is referenciával rendelkezı cég volt.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Rendezni kívánják a parkolást is, valamint a kerítésnek a felújítása is fontos. 
Szerencsés volna, hogy olyan ember épít Vecsésen pályát, aki már épített és utá-
na el is érhetı. 1968 óta üzemel a centerpálya, amelyet még Molnár János készí-
tett. Megjegyezni kívánja, hogy a már elızıleg  megszavazott összeget -  a pálya 
felújítására és eltolására Üllı irányába – nem is költötték el, annak csak egy ré-
sze került felhasználásra. 
Véleménye szerint igény van a pálya bıvítésére. 
A Petıfi téri és a Halmi téri iskola a két legnagyobb utánpótlást adó intézmény. 
Mind a két iskolánál egészségesebb feltételeket kell teremteni a sportoláshoz.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A múlt év végén érkezett a Halmi téri iskola igazgató asszony által az a kérés, 
hogy a kötelezı eszközfejlesztésre beállított összegbıl tegyék rendbe az udvari 
füves pályát. Az ı általa kért összeg 800 e Ft volt. Mivel az egész keret a költ-
ségvetésben 2 millió Ft, úgy döntött az OMSB, hogy egyformán osztja szét az 
oktatási intézmények között az eszközfejlesztésre szánt összeget. Így ez a fej-
lesztés elmaradt. Úgy döntött a bizottság, hogy a késıbbiekben valamilyen más 
módon kerül megoldásra a Halmi téri iskola kérése. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint a Halmi téri iskolában hely is van a fejlesztésre. A késıbbiek 
folyamán ha befedésre kerülne, akár bérbe is lehet adni. 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
 
Miután több hozzászólás nincs, felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, ismertes-
se a módosított határozati javaslatot.  
 
 
Takács Mária jegyzı: 
A határozati javaslat az alábbiak szerint módosul: 
2.) pont: A Halmi Telepi Általános Iskola mőfüves  

   kispályája alapépítményi munkálatai   3.600.000 Ft 
    = a mőfüves pályaszerkezet kialakítása   7.200.000 Ft 
3.)pont:a Petıfi téri Általános Iskola padlózat cseréjét,  
   annak költségkimunkálását és a sportpályán az öltözık  

  bıvítésének és az ehhez kapcsolódó vizesblokk megter- 
   vezését és költségének megállapítását feladatként 
   határozza meg.  
 

A felújítás pénzügyi fedezetét fejlesztési hitel felvételével biztosítja az       
Önkormányzat, melynek összegét 100 M Ft-ban határozza meg.  

                     
 
4.)pont:  A fejlesztések koordinálásával a Képviselı-testület  felhatalmazza a 
    Sportbizottságot. 
 
Tóth Erika Pénzügyi Osztályvezetı: 
Kérdése, hogy 5 %-os vagy 10 %-os-e az önrész? Tudomása szerint az iskolák 
tornatermének fejlesztésére külön hitelt kell felvenni. Ez közbeszerzés köteles, 
minimum 3-4 hónap, míg végig fut.   
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határo-
zati javaslatot, melyet a Képviselı-testület  14 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül. 1 tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

82/2008.(V.20.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az MLSZ 

elıírásainak megfelelı módon a Vecsési Sporttelep teljes felújításra kerüljön az 
alábbiak szerint: 



 20 

 
- A centerpálya 105 x 68 m-es bıvítése 15 m-es  
eltolással 
        bruttó:  8.640.000.-Ft 
- Egy kis (30 x 50 m-es) edzıpálya megépítése a Klapka u. 
  felıli sarokban     bruttó:  8.160.000.-Ft 
- A meglévı edzıpálya (54 x 90 m) gyeptéglázása  
  ısgyeppel      bruttó:          27.600.000.-Ft 
- Belsı út, két burkolattal megépülı parkoló, 
  és 156 m hosszú elemes kerítés megépítése bruttó:          15.012.182.-Ft 

 
 
2.)     - Halmi Telepi Ált. Iskola mőfüves kispályája 

  alépítményi munkái      bruttó:            3.600.000.-Ft 
  = a mőfüves pályaszerkezet kialakítása  bruttó: 7.200.000.-Ft 
                                                                                                          

3.)  a Petıfi téri Általános Iskola padlózat cseréjét,  
 annak költségkimunkálását és a sportpályán az  

öltözık bıvítésének és az ehhez kapcsolódó vizesblokk  
megtervezését és költségének megállapítását feladatként 

 határozza meg.  
           A felújítás pénzügyi fedezetét fejlesztési hitel felvételével biztosítja az Önkor- 
 mányzat, melynek összegét 100 M Ft-ban határozza meg.  
                     
4.)      A Képviselı-testület a fejlesztések koordinálásával a Sport Albizottságot  
          bízza meg.   
 
5.)      Felkéri a Jegyzıt, hogy a fejlesztési hitelfelvételre a szükséges intézkedéseket  
          tegye meg. 
          Határidı: azonnal 
          Felelıs: Takács Mária jegyzı 
 
6.)     Felhatalmazza a Polgármestert a – a hitelfelvételt követıen – a munka megren- 
         delésére és a kivitelezési szerzıdések aláírására.  
         Határidı: folyamatos 
         Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
  
  
11.Napirendi pont: 
Térfigyelı rendszer pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság részleteiben tárgyalta a beérkezett ajánlatokat és egyhangúlag a Réz 
Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. Ajánlatát tartja megfelelınek. Javasolja az I. hatá-
rozati javaslat elfogadását. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Sajnos nem tudott a bizottsági ülésen részt venni. Kérdése, hogy mennyivelk 
volt rosszabb a Mon-Da Kft ajánlata? 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Mind a két ajánlat megfelelt a kiírásoknak. Mind a két pályázó biztosítana disz-
pécseri szolgálatot, rendırségi, járırtevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát-
na el, tehát semmi nem indokolja, a 4 millió Ft-al drágább ajánlatot fogadják el.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Régóta harcolt a térfigyelı kamerák kihelyezése érdekében. Azonban ami eddig 
volt, az semmit sem ért. Soha senkit ezzel a rendszerrel nem lehetett megfogni. 
Az Erzsébet téren szétszedték a gyermek játszótér kerítését. Amikor kellett vol-
na, nem lehetett végignézni semmit, mert semmit nem lát a kamera. Kéri a Kép-
viselı-testületet, hogy a szerzıdést úgy kössék meg, hogy mindenképpen éjjel 
látó kamerával figyeljék a területeket. Kifizetik az adófizetı polgárok pénzét és 
még egyetlen egy randalírozó bőnözıt nem lehetett elfogni.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Éjjel látó kamerákat a jövıben sem tudnak felszerelni a magas ár miatt. A terek 
megvilágítása sem megfelelı. Az igaz, hogy ezt az elızı üzemeltetı is jelezte, 
fejleszteni kell a megvilágítását a területnek. Az egyik pályázatban szerepel, 
hogy ezekre a területekre részletes elképzeléseket adna arra vonatkozóan, hogy 
hová lehet világítást elhelyezni. 
 
Oláh László képviselı: 
Egyértelmő, hogy a Réz Bt. pályázat olcsóbb, de ı csak 40 kamerával tud bıví-
teni és a további bıvítés külön tárgyalási alap lenne, tehát lehet, hogy a másik 
pályázónál is drágább lesz.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Eredetileg 40 kamerát üzemeltek be. Véleménye szerint nem lesz szükség 40 
kameránál többre. Bármelyik pályázó ugyanezzel a rendszerrel dolgozik, addig 
tudja a kapacitást bıvíteni.  
A rendszerrel nagy problémák nincsenek. A probléma az volt, hogy azt nem fi-
gyelték és a karbantartás sem volt megfelelı. Ez egy jó rendszer. Nincs vele 
probléma, karban kell tartani. Állandó kapcsolatot kell tartani a Rendırséggel is.  
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy a bizottsági ülésre kaptak-e meghívást a pályázók? 
Szükséges-e most ebben a kérdésben dönteni? 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Úgy gondolja, hogy szakmailag teljesen átnézték az ajánlatokat. Véleménye sze-
rint most is el lehet ezt a kérdést dönteni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az I. határozati javas-
latot, melyet a Képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 
tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

83/2008.(V.20.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Réz Vagyonvédelmi Szolgálat Bt-vel történı szerzıdéskötést a vecsési 
térfigyelı rendszer átköltöztetésére és üzemeltetésére vonatkozóan, a 
pályázó által benyújtott ajánlatban foglaltaknak megfelelıen. 

 
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó szerzıdés aláírásá-

ról gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
12.Napirendi pont: 
Pályázatok benyújtása a Közép-magyarországi Regionális Tanácshoz 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
Felkéri Háda Attila Elemér pályázati referenst, hogy kiegészítését tegye meg. 
 
Háda Attila Elemér pályázati referens: 
Az elmúlt testületi ülésen döntés született, hogy a városközpont pályázat elıze-
tes akcióterv, illetve integrált városfejlesztési stratégia elkészítés pályázati cél-
tartalékból kerül finanszírozásra. Éppen ezért a Kisfaludy u. Óvoda udvari játé-
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kainak cseréjére, valamint az épület felújítására benyújtandó pályázatnál az ön-
részt a fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból keret terhére lehetne biztosí-
tani.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést,  a módosító határozati javaslattal egyet-
ért, annak elfogadását javasolja. .    
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazatta, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

84/2008.(V.20.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
belterületi közutak burkolat felújításának (TEUT)” keretében a 
Károly utca Telepi úttól Kölcsey utcáig tartó szakaszának 
felújítására.  

 
A projekt teljes összköltsége: 32 289 628 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 16 144 814 Ft önrészt biztosít a 2008. évi költségvetés 
pályázati céltartalék keret terhére. 

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

benyújtására. 

 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 
Határid ı: azonnal  
 

 

Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az II. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazatta, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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85/2008.(V.20.) határozat 

 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú 
balterületi közutak burkolat felújításának (TEUT)” keretében a 
Budai Nagy Antal utca Dózsa György úttól Zrínyi utcáig tartó 
szakaszának felújítására.  

 
A projekt teljes összköltsége: 35 752 320 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 17 876 160 Ft önrészt biztosít a 2008. évi költségvetés 
„Fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból” keret terhére.  

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

benyújtására. 

 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az III. módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

86/2008.(V.20.) határozat 
 

 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 

hogy pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanácshoz a „Önkormányzati fejlesztések támogatására 
területi kötöttség nélkül (HÖF CÉDE)” keretében „A Kisfaludy utcai 
Óvoda udvari játékainak cseréjére, valamint az épület felújítására”.  

 
A projekt teljes összköltsége: 25.725.070 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 10 290 028 Ft önrészt biztosít a 2008. évi költségvetés 
„Fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból” keret terhére.  
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2) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 

 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Határid ı: azonnal  

 
 
13.Napirendi pont: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı.  
ÁSZ ellenırzéshez kapcsolódó intézkedési terv 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos kiküldésre került. 
A múlt év végén a Hivatalban ÁSZ vizsgálatot végeztek, amely 3 hónapig tar-
tott. Megállapították, hogy 50 e Ft alatti beszerzéseknél oda kell figyelni. Fon-
tos, hogy miután közpénzeket kezelnek, hogyan használják azt fel. Véleménye 
szerint a bürokráciában elveszik a Képviselı-testület szándéka és akarata. Meg-
lehetısen aprólékossá és körülményessé teszik az 50 e Ft alatti összegek fel-
használását. Véleménye szerint nem Vecsésen tőnnek el a milliárdok. Ettıl füg-
getlenül a Jegyzı asszony eleget kell, hogy tegyen az ÁSZ utasításainak. Kon-
zultáltak a könyvvizsgálóval is, hogy hogyan lehetne ezt gördülékennyé tenni. 
Kéri a Jegyzı asszonyt, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ettıl a vé-
leménye szerint nevetséges eljárástól eltekintsenek.  
 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja az intézkedési tervet. Kérik, hogy a Jegyzı asz-
szony a belsı ellenır bevonásával egyeztessen a lehetséges megoldásokról.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az intézkedési terv 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

 
 
 



 26 

87/2008.(V.20.) határozat 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

az ÁSZ 2007. évi átfogó ellenırzési során tett megállapításokra – minden 
külön intézkedés nélkül – a mellékelt intézkedési tervet fogadja el.  

 
 
 
Vecsés Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 

I  N  T  É  Z  K  E  D  É  S  I    T  E  R  V  

Az Állami Számvevıszék 
 3. Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság 
Fıvárosi és Pest megyei Ellenırzési Iroda által készített 

Számvevı i  je lentés  

 Vecsés Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó 
ellenırzése során tett megállapításokra 

Az Állami Számvevıszék Fıvárosi és Pest Megyei Ellenırzési Irodája V-1001-9/13/2007. 
számú számvevıi jelentésében Vecsés Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 
2007. évi átfogó ellenırzésérıl adott tájékoztatást. 

A vizsgált idıszak a 2004-2006. évek, valamint 2007. I. féléve voltak. 

Az ellenırzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: 

� a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során milyen 
módon biztosította, a teljesített bevételek és kiadások egyes évek közötti jelen-
tıs eltérése feladatváltozáshoz kapcsolódott-e; 

� felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti 
szervezet-korszerősítési feladatokra; 
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� kialakította-e a külsı és a belsı feltételeknek megfelelıen a gazdálkodás belsı 
kontrollrendszerét, továbbá a költségvetés tervezési, végrehajtási és zárszám-
adási feladatok ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elızetes és utó-
lagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés; 

� megfelelıen hasznosították-e a korábbi számvevıszéki ellenırzések megállapí-
tásait, szabályszerőségi és célszerőségi javaslatait. 

 

 

Az ellenırzés részletes megállapításai a következı tematika szerint kerültek összeállításra: 

1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete; 

2. Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére és fel-
használására, valamint az e-közigazgatási feladatok ellátására; 

3. A költségvetési gazdálkodás kontrolljai; 

4. Az ÁSZ korábbi ellenırzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végre-
hajtása, eredményessége. 

A tematikának megfelelıen intézkedési tervet készítettünk. 

A jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében a következı intézkedéseket 
hoztam, illetve írtam elı: 

1. Biztosítottam az Áht. 8/A. § (7) bekezdése alapján, hogy a költségvetési rende-
lettervezetek költségvetési bevételi és kiadási fıösszegei ne tartalmazzanak fi-
nanszírozási célú kiadásokat. A 2008. évi költségvetést már az ÁSZ javaslatá-
nak megfelelıen állítottuk össze, melyrıl tájékoztatást küldtünk a vizsgálatot 
végzı számvevıknek. 
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Pénzügyi alosztályvezetı 

2. Gondoskodom a nettó 5 millió Ft-ot elérı vagy meghaladó szerzıdések meg-
nevezésének, tárgyának, a szerzıdést kötı felek nevének, a szerzıdés értéké-
nek 60 napon belüli közzétételérıl az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint.  
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Vagyongazdálkodási osztályvezetı 
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3. Biztosítom a mőködési célú támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a tá-
mogatás céljára, összegére, a támogatási program megvalósítási helyére vonat-
kozó adatok közzétételét az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 
Gondoskodom az Ámr. 22. számú mellékletében elıírt éves költségvetési be-
számoló szöveges indoklása közzétételérıl az Ámr. 157/D. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint. 
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Pénzügyi alosztályvezetı 

4. Kiegészítettem a leltározási és leltárkészítési szabályzatban az üzemeltetésre, 
kezelésre átadott eszközök leltározásának módját a Vhr. 37. § (5) bekezdésé-
ben foglaltak alapján. Ezt a feladatot eddig – a vonatkozó 249/2000. (XII: 24.) 
Kormányrendelet alapján – az általános szabályoknak megfelelıen végeztük. 
Határidı: azonnal  
Felelıs: Üzemeltetési alosztályvezetı 

5. Elkészíttettem a közérdekő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés mér-
tékének megállapítása érdekében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó bel-
sı szabályzatot a Vhr. 8. § (4) bekezdés c) pontjában és (16) bekezdésében, il-
letve az Ámr. 157/C. § (1)-(2) bekezdésében foglalt elıírások alapján. Vecsés 
Város Önkormányzatánál ezek a szolgáltatások nem minısülnek folyamatos-
nak és üzletszerőnek, ezért eddig a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 8. § 
(4) bek. c) pontja szerint az általános szabályt alkalmaztuk, így tényleges ki-
mutatással helyettesítettük az önköltségszámítást. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vagyongazdálkodási osztályvezetı 

A FEUVE rendszer szabályozása keretében: 

6. Kiegészítettem az ellenırzési nyomvonalat, az egyes tevékenységeket, felada-
tokat részletesen tartalmazó belsı szabályzatok megnevezésével és a tevékeny-
ség, feladat elvégzését igazoló dokumentum nyilvántartási helyének meghatá-
rozásával az Ámr. 145/B. § (1) bekezdésében elıírtak és az Ámr. 145/A. § (3) 
bekezdésében hivatkozott PM módszertani útmutató alapján. 
Az ellenırzési nyomvonalat a vizsgálatot végzı számvevı javaslatának megfe-
lelıen még a vizsgálat ideje alatt módosítottuk és be is mutattuk a számvevı-
nek. 
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Belsı ellenır 

7. A kockázatkezelési eljárásrend keretében gondoskodom a kockázatok azonosí-
tásáról és a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálatáról az Ámr. 145/C. § 
(1)-(4) bekezdésében foglaltak és az Ámr. 145/A. § (3) bekezdésében hivatko-
zott PM módszertani útmutató alapján. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Belsı ellenır 
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8. A kiadások teljesítését megelızıen biztosítottam, hogy a szakmai teljesítés 
igazolására kijelölt személyek belsı szabályzatban elıírt módon, dokumentu-
mok alapján végezzék el a kifizetés jogosultságának, összegszerőségének, a 
megrendelésben, szerzıdésben foglaltak teljesítésének ellenırzését az Ámr. 
135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen.  

A kiadások teljesítését megelızıen biztosítottam, hogy az utalvány ellenjegy-
zıje gyızıdjön meg a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesülésérıl, a 
szakmai teljesítésigazolás elvégzésérıl, az érvényesítés megtörténtérıl az Ámr. 
137. § (3) bekezdés, az Ámr. 135. § (1) bekezdés és az Ámr. 135. § (3) és (4) 
bekezdéseiben foglaltak szerint. 

Az elızı ÁSZ vizsgálat megállapításai alapján kiadott intézkedési tervnek 
megfelelıen a kötelezettségvállalási szabályzatot elkészítettük. A most megfo-
galmazott újabb megközelítésnek, új igénynek is eleget tettünk és megküldtük 
a kiegészített szabályzatot a számvevıknek. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pénzügyi és Üzemeltetési alosztályvezetık 

A belsı ellenırzés megfelelı mőködése érdekében 

9. Biztosítom, hogy a belsı ellenırzési stratégiai és éves ellenırzési tervek koc-
kázatelemzéssel legyenek alátámasztva a Ber. 18. §-ában ás a Ber. 21. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, illetve az éves ellenırzési tervek tar-
talmazzák valamennyi ellenırzött szerv megnevezését a Ber. 21. § (3) bekez-
dés h) pontjának megfelelıen. 
Határidı: 2008. október 30. 
Felelıs: Belsı ellenır 

10. Gondoskodom arról, hogy a belsı ellenırzés vizsgálja a Polgármesteri hivatal-
nál és az Önkormányzat költségvetési intézményeinél a FEUVE rendszer ki-
építésének és mőködésének központi és helyi szabályoknak való megfelelését a 
Ber. 8. § a) pontja szerint. 
Határidı: 2008. november 30. 
Felelıs: Belsı ellenır 

11. A költségvetési beszámoló keretében beszámolok a folyamatba épített, elızetes 
és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés mőködésérıl az Áht. 
97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. 
Határidı: 2008. április 30. 
Felelıs: Belsı ellenır 

12. Gondoskodtam és érdemi jelzést tettem, - mellékletek megküldésével - az ÁSZ 
felé az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenırzése során az 
ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerőségi és célszerőségi javaslatok vég-
rehajtásáról. 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: Vagyongazdálkodási osztály és Alosztályai 

A munka színvonalának javítása érdekében 

13. Elıírom a pályázati referenssel az európai uniós pályázatok figyelésére, készí-
tésére, és projektek lebonyolítására kötött szerzıdésben az információk átadá-
sának formáját, tartalmát és módját. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pályázati referens 

14. Meghatároztam a Számviteli Politika 8. oldalán a terven felüli értékcsökkené-
sek elszámolásának rendjét, melyet másolatban az ÁSZ rendelkezésére bocsá-
tottam. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pénzügyi Alosztályvezetı 

15. Meghatároztam az érintett dolgozók munkaköri leírásában az értékelési és el-
lenırzési feladatokat. 
Határidı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Vagyongazdálkodási osztályvezetı 

16. Gondoskodom az Önkormányzatra vonatkozó informatikai stratégia, valamint 
az informatikai rendszer tervezésével, kivitelezésével, ellenırzésével, üzemel-
tetésével kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó biztonságtechnikai szabályzat 
készítésérıl. Ez a feladat a Képviselı testület pénzügyi fedezetre vonatkozó 
döntésétıl függıen kerülhet elvégzésre. 
Határidı: 2008. II. félév 
Felelıs: Informatikai vezetı 

17. Elısegítem a számítógépen vezetett analitikus nyilvántartások és a fıkönyvi 
könyvelés kapcsolatának automatikussá tételét, valamint az informatikai rend-
szer munkafolyamatba épített ellenırzést segítı funkcióinak kialakítását. 
Határidı: folyamatos. 
Felelıs: Informatikai vezetı 

18. Intézkedem, hogy kockázatelemzés alapján a belsı ellenırzés keretében ellen-
ırizzék az Önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel nyújtott támogatások 
rendeltetés szerinti felhasználását. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Belsı ellenır 

Rövidítések: 

Áht.:  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
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Ámr.:  az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rend. 
Ber.:  a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.  

rend. 
Vhr.:  az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.rend. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Az ÁSZ jelentés munkaidıben a Polgármesteri Hivatal titkárságán a képviselık számára elér-
hetı, megtekinthetı. 

Vecsés, 2008. április 2. 

14.Napirendi pont: 
Erdıtelepítési igény engedélyezése önkormányzati területen 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja, hogy az ıszi faültetési akció-
ba vonják be a LaRosa Kft-t. A tavalyi faültetési akció 3,5 millió Ft volt. Java-
solja a határozati javaslat 3. ponttal történı kiegészítését, mely szerint a LaRosa 
Kft-vel településfejlesztési szerzıdést kötnek, melyben  3.5 millió Ft-al járul 
hozzá az ıszi fatelepítéshez.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati ja-
vaslatot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

88/2008.(V.20.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
LaRosa Kft. a 0189/5 hrsz-ú, 6490 m² gyep(rét) önkormányzati tulaj-
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donú területre erdıt telepítsen úgy, hogy a telepítés és a törvényben 
elıírt utókezelési összes költséget a LaRosa Kft. vállalja. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy az erdı telepítését követı ingatlan-

nyilvántartási módosításhoz (földhivatal és vagyonkataszter) a szük-
séges intézkedéseket tegye meg. 

 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy a LaRosa Kft.-vel /9200 Mosonmagya-

róvár, Kiserdı u.10./ településfejlesztési szerzıdést kössön  annak ér-
dekében, hogy 3,5 millió Ft-tal járuljon hozzá az ıszi fatelepítéshez. 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
 
15.Napirendi pont: 
A Lırinci út 14. sz. alatti ingatlan akadálymentesítési munkálatai 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadásával egyetért. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

89/2008.(V.20.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 900 e. Ft fede-
zetet biztosít az általános tartalékalap terhére a Vecsés, Lırinci út 14. 
sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan akadálymentesíté-
si munkálatainak elvégzéséhez.  

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

let negyedévi módosításának idıpontjában gondoskodjon és terjessze 
a Képviselı-testület elé. 
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Felelıs:       Takács Mária 
       jegyzı 
Határid ı: a rendelet módosításának idıpontja 

 
3.) Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a kivitele-

zési szerzıdés aláírására. 
  

Felelıs:      Szlahó Csaba 
          polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
16.Napirendi pont: 
Vörösmarty u. 6. szám alatti szolgálati lakás kiutalása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A szolgálati lakásban 2001 óta Simon 
István fizika tanár lakott, aki a Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskolában tanított. Bérlıtársként felesége Simon Gyöngyi szerepelt. 
Simon István 2008 április 1-vel felmondta közalkalmazotti jogviszonyát az isko-
lában és kérte az önkormányzatot, hogy még 2,5 évig bérelhesse a lakást. Indok-
lásul elıadta, hogy a bérleményt önkormányzati  engedéllyel felújította, szépítet-
te. A felújításhoz felhasznált anyagok összege lelakásra került a lakbérbıl, de 
sok saját kezőleg elvégzett munka értékét nem volt mód beszámítani. Az igazga-
tó asszonynak szüksége van egy fizikatanárra, akinek szintén lakásigénye van, s 
jelenleg  a Fı úti szükséglakásban  lakik. A Bizottság 5:4 arányban olyan dön-
tést hozott Balogh Csongor képviselı úr javaslata alapján,  hogy 1 évig támo-
gassák a házaspárnak a lakás-megoldási kérelmét, de ne a Vörösmarty utcai 
házban, hanem a Fı úti bérleményben.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Javasolja, hogy 2009-ig, 1év idıtartamra adjanak hozzájárulást a Vörösmarty 
utcai ingatlan használatára.  
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Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
 
Úgy kérték, hogy mivel kedvezıbb álláslehetıséget kapott a tanár úr, 2,5 év alatt 
meg tudják oldani a lakásproblémájukat. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Támogatja Balogh Csongor képviselı úr javaslatát. Jelen esetben elég kellemet-
len helyzetbe hozta az iskolát, éppen az érettségi vizsgák idıszakában ment el. 
Miért kell vele szemben elnézı lenni, amikor ı hagyta ott az iskolát? A szolgála-
ti lakást adják oda annak a pedagógusnak, aki Miskolcról költözött ide. A szük-
séglakásba pedig költözzön be a házaspár.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Simon István felesége az Andrássy telepen tanít és ı kérelmezte a mostani lakás 
használatát, amit ık felújítottak és  decemberben jár le annak  lelakása. Miért 
költöztetnék át az egész családot a szükséglakásba? Az új kollégáról nem tudnak 
semmit, neki egyébként van lakása Miskolcon. Legegyszerőbb az volna, ha a 
házaspár még egy évig ott lakna, az új fizikatanár pedig lakjon a szükséglakásba  
és ha eladja a lakását, tud itt lakásvételi lehetıséget  találni.  
  
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Azzal, hogy cserbenhagyta az iskolát, egyet lehet érteni, de megromlott a vi-
szony az igazgató és a tanár között. Egyéb okok is vannak a háttérben. 
İk azt mondták, hogy lehetıségük van arra, hogy önállóan megoldják lakás-
problémájukat, csak idıt kérnek. A feleség, aki az Andrássy telepi iskolában ta-
nít már 7 éve, ı kéri ezt a szolgálati lakást. A másik tanárt, aki Miskolcról jött 
nem ismerik, remélik jó tanerı lesz. Van egy háza, amit értékesíteni kíván. Sze-
retné magának a lakáshelyzetét megoldani. Erre az átmeneti idıre, míg ezt meg-
teszi, elég az a megoldás, amit biztosítottak számára.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

90/2008.(V.20.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Vö-
rösmarty u. 6. sz. alatti szolgálati lakás bérlését biztosítja Simon 
Gyöngyi pedagógus részére 2009. június 30-ig.  
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2) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
Az általános iskolákban egyéni foglalkozás megtartására felhasználható idıkeret 
meghatározása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

91/2008.(V.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 

2008/2009. tanévben az egyéni foglalkozásra fordítható heti órakeret fel-
használását a  

 
- Falusi Általános Iskolánál                34 óraszámban, 

  - Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál        38  óraszámban, 
- Petıfi Sándor Általános Iskola,  
  Gimn. és Szakközépiskolánál            39  óraszámban, 
- Halmi Telepi Általános Iskolánál     23  óraszámban. 

 
2.   Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
        
      Felelıs: Szlahó Csaba 
          polgármester 
      Határidı: azonnal 
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18.Napirendi pont: 
Vecsési Családokért alapítvány kérelme 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 

OMSB elnöke 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Vecsési Családokért Alapítvány megnyerte a monori kistérség által kiírt pá-
lyázatot. Ennek keretében akarnak szakszolgálatot létrehozni. Ennek a mőködte-
tésében kérik az Önkormányzat segítségét. Ez nem a Családsegítı Szolgálat he-
lyiségében zajlana, hanem az iskolákban. Javasolja,  hogy az önkormányzat bér-
leti díjat ne állapítson meg.  Kérik továbbá, hogy a Családsegítı és Gyermekjó-
léti Szolgálat eszközeit, pszichológiai tesztjeit a tanácsadás során használhassák.  
Az OMSB elfogadásra ajánlja az Alapítvány kérelmét.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati ja-
vaslatot, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
  

92/2008.(V.20.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Vecsési Családokért Alapítvány fenntartásában 
létrehozandó pályaválasztási tanácsadó munkatársai a Családsegítı 
és Gyermekjóléti Szolgálat eszközeit, pszichológiai és fejlesztıpeda-
gógiai tesztjeit a pályaválasztási tanácsadás során használják. 

2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Csa-
ládokért Alapítvány fenntartásában mőködı továbbtanulási és pá-
lyaválasztási tanácsadó használatába kerülı helyiségekre  bérleti dí-
jat nem állapít meg.  

3) A Vecsési Családokért Alapítvány és Vecsés Város Önkormányzata 
között kötendı szerzıdés aláírására a polgármestert jelöli ki. 

4) Vecsés Város Önkormányzata a Vecsési Családokért Alapítvány 
fenntartásában mőködı továbbtanulási és pályaválasztási feladatot 
ellátó pedagógiai szakszolgálat mőködtetéséhez, a feladat ellátásához 
elvi támogatását adja, de anyagi kötelezettséget nem vállal, a feladat 
ellátását a késıbbiekben sem finanszírozza. 
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5) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 

19.Napirendi pont: 
A települési közoktatási esélyegyenlıségi terv elkészítésének árajánlatai 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, az esélyegyenlıségi terv létrehozására 
szükség van, melyet a különbözı pályázatok során kérik az oktatási intézmé-
nyekkel kapcsolatban. Három árajánlatot is kért a Hivatal, az OMSB egyetértett 
azzal, hogy ennek a tervnek elkészítésére feltétlenül szükség van. Olyan határo-
zatot hozott, hogy a beérkezı árajánlatok közül a legkedvezıbbet fogadja el. Ké-
ri a határozati javaslat elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı.  
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

93/2008.(V.20.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a települési közoktatási 
esélyegyenlıségi terv elkészítésével a NOVOSZOLG Kft.-t bízza meg. 

 
2) A feladat elvégzéséhez szükséges fedezetet, 250.000.- Ft + Áfa, azaz kettıszázöt-

venezer forint + Áfa összeget a 2008. évi költségvetési rendelet 4. számú melléklet 
1.8.1. „általános tartalék” sora terhére biztosítja. 

 
3) Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

i. polgármester 
Határid ı: azonnal 
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4) Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról és a Kép-

viselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Takács Mária 
                         jegyzı 
      Határidı: féléves beszámoló 
 
 
20.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola hangszerbeszerzési kérelme 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az elıterjesztésben szereplı adatokon kívül elmondja, hogy már múlt év ıszén 
az igazgató asszony kérelmet nyújtott be a hangszerek felújítására. A rézfúvós 
hangszerek elhasználódtak, nem javíthatók, nem tudják a gyerekeket oktatni. A 
Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. A Zeneiskolának most 1 millió 
Ft-ra volna szüksége. Tavaly ısszel az eszközfejlesztési pályázatra a Zeneiskola 
is jelentkezett, de megvárták, hogy milyen minısítést kap az iskola. Kiváló mi-
nısítést kapott.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

94/2008.(V.20.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Zeneis-

kola hangszerbeszerzésére 1 millió Ft, azaz egymillió forint  támogatást 
biztosít a 2008. évi költségvetési rendelet 7a. számú mellékletének „Okta-
tási céltartalék” 2.3. sora terhére. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról 

és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 
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Felelıs:  Takács Mária 
                  jegyzı 
Határid ı: féléves beszámoló 
 
 
21.Napirendi pont: 
A William´s kép- és Hangstúdió kérelme 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
A Stúdió, miután nem voltak megfelelıek az eszközeik  az Országos Rádió és 
Televízió Testület mőszaki fejlesztésre kiírt pályázatán indultak, melynek kere-
tében egy 3 kamerából álló rendszer megvásárlására kaptak ajánlatot. Ezt saját 
erıbıl, pályázati keretbıl és önkormányzati támogatásból kívánják megoldani.  
Saját erıbıl 2 millió Ft-t biztosítottak, de a teljes bekerülési költséghez hiányzó 
2 millió Ft-ot kéri, hogy a Képviselı-testület bocsássa rendelkezésükre, hogy a 
berendezést meg tudják vásárolni. Kéri a Képviselı-testület támogatását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tar-
tózkodással  elfogadott és meghozta határozatát: 
 

95/2008.(V.20.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Williams Kép és 

Hangstúdió részére -az Országos Rádió és Televízió Testülete által mő-
szaki fejlesztésre kiírt pályázatához 2 millió Ft, azaz kétmillió forint tá-
mogatást biztosít a 2008. évi költségvetési rendelet „általános tartalék” 4. 
számú melléklet 1.8.1. sora terhére. 

2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról 
és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Takács Mária 
                  jegyzı 
Határid ı: féléves beszámoló 
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22.Napirendi pont:  
Csatlakozás a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
közoktatási feladatihoz 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Szeretnének csatlakozni a Monor és Tér-
sége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz a továbbtanulási tanács-
adás területén + a gyógytorna területén.  
Az OMSB egyetértett a határozati javaslattal, kéri annak elfogadását. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú  igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

96/2008.(V.20.) határozat 
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozik a 

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott to-
vábbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, illetve a gyógytestnevelés fel-
adataiban való részvételhez. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 

Határid ı:folyamatos 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 

 
 
23.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy a járdák és letört útszegélyek 
rendbe szedésével kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi dr.Fekete Károly képviselı urat, hogy az orvosi vizsgálatok végzésével 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
24.Napirendi pont: 
Interpelláció  
Interpelláció nem volt.  
25.Napirendi pont: 
Kérdés 
Nem volt.  
 
26.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy május 30, 31 és június 1 között 
kerül megrendezésre az AIG területén lévı parkolóban az V. Ferihegy Expo Ki-
állítás és Vásár. 12 önkormányzattal és a Budapesti Kamarával együtt szervezik 
az expot. Mindenkit szívesen várnak a rendezvényre. A 10 ezer példányban 
megjelenı Civil Hiradóban a részletes programot meg lehet tekinteni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Május 25-én az Epres-ben  és a Mővelıdési Házban Gyermeknapot tartanak. 
Véget ért az óvodai beiratkozás: 258 gyermek jelentkezett, ezeknek a nagy ré-
szét sikerült felvenni. Ebbıl 61 elutasítás van /ezeknek több, mint a fele GYES-
en lévı szülık gyermeke/. Sok szülı szeretne elmenni dolgozni. Jelenleg az is-
kolai elıkészítı évben kötelezı az óvodai felvétel.  
Nyáron kerül elbírálásra a Tündérkert Óvodai pályázat.  
 
27.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
A 2008. évi munkaterv szerint.  
 



 42 

Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és a nyílt testületi 
ülést 17.20 órakor bezárja. 
      Kmf. 
 
 
 
 
   Szlahó Csaba  Takács Mária 
   Polgármester     Jegyzı 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  


