
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat  Képviselı-testületének 2008. április 29-én meg-
tartott ülésérıl Vecsés Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra).  
 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Dabasi János, dr.Fekete 
Károly, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, 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, 
Szinai János fıépítészt, a hivatal osztályvezetıit, a helyi TV képviselıit, vala-
mint a megjelent érdeklıdıket.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen 
van. 
A testületi ülésen Czibolya Zoltán és Jugovics István képviselı urak más irányú 
elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Elıirányzat átcsoportosítás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
A „Vecsési Családokért” Alapítvány kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
   Polgármester 
 
A Kétnyelvő kisebbségi oktatás megindítása a Falusi Általános Iskolában a 
2008/2009. tanévben 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott.  
 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
1.Napirendi pont: 
Belsı ellenıri jelentés 
Elıterjesztı:Elekes Mária  
  Belsı ellenır 
2.Napirendi pont:  
A 2007. évi költségvetési zárszámadás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzat egységes vagyongazdálkodási rendszerének kiala-
kításához gazdasági társaság létrehozása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
4.Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
5.Napirendi pont: 
Elıirányzat átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
7.Napirendi pont:  
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról 
Elıterjesztı:Harsányi Jánosné 
  Bölcsıde vezetıje 
9.Napirendi pont: 
A Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
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10.Napirendi pont:  
Rendelet-tervezet a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 
18/2006.(IX.28.) rendelet módosításáról, valamint a Vecsés, Üllıi út – vasút 
közigazgatási határ által határolt terület (Keleti kapu) szabályozási tervérıl  
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
11.Napirendi pont: 
Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
12.Napirendi pont: 
Maglód Város kilépése a GYÁVIV Kft-bıl 
Elıterjesztı:Sárosi István 
  GYÁVIV Kft  vezetıje 
13.Napirendi pont: 
A „Vecsési Családokért” Alapítvány kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
   Polgármester 
14.Napirendi pont: 
A Kétnyelvő kisebbségi oktatás megindítása a Falusi Általános Iskolában a 
2008/2009. tanévben 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
15.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Szociális Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
16.Napirendi pont: 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
17.Napirendi pont: 
Vagyongazdálkodás átszervezéséhez szükséges tanulmányterv elkészítéséhez 
pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
18.Napirendi pont: 
Bozsik program elıirányzatának átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
19.Napirendi pont:  
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Sportpálya gondnoki pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
20.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi állásra kiírt pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
21.Napirendi pont: 
Városközpont pályázatához pénzügyi átcsoportosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
22.Napirendi pont: 
Tájékoztató a folyamatban lévı pályázatokról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
23.Napirendi pont: 
Városi településrészek és akcióterületek kijelölése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
24.Napirendi pont: 
„Vecsés díszpolgárai, kitüntetettjei” címő könyv kiadása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
25.Napirendi pont:  
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme a nyári napközis táborhoz 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
26.Napirendi pont: 
Megállapodási Szerzıdés kötése a Vecsési Református Óvodával 
Elıterjesztı: Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
27.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmé-
nyek elhelyezésérıl 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı  
28.Napirendi pont: 
Interpelláció 
29.Napirendi pont: 
Kérdés 
30.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
31.Napirendi pont: 
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Napirendi javaslat  
 
Zárt ülés: 
32.Napirendi pont: 
A módosított 21/1995.(XI.28.) Ök. „Jutalmazási rendszer az oktatás, kultúra és 
sport területén” a kitüntetésre javasoltak névsorának elıterjesztése 
Elıterjesztı: Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
33.Napirendi pont: 
Kitüntetések odaítélése az egészségügyi és szociális munka területén a 
2/1998.(II.4.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı:Saska Istvánné Szoc.Biz.elnöke 
  Dr.Fekete Károly Eü.Biz. elnöke 
 
 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a Képvise-
lı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadott. 
 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy a 2. Napirendi pontot akkor kez-
dik el tárgyalni, ha dr. Szebellédi István könnyvvizsgáló úr megérkezik. 
 
 
1.Napirendi pont: 
Belsı ellenıri jelentés 
Elıterjesztı:Elekes Mária  
  Belsı ellenır 
 
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 a belsı ellenıri jelentést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Elekes Mária asszonyt, kiegészítése van-e? 
 
 
Elekes Mária belsı ellenır:   
Nincs kiegészítése. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a jelentést, melyet a Kép-
viselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfoga-
dott és meghozta határozatát:  
 
 

54/2008.(IV.29.) határozat 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2007. évi belsı ellenırzésrıl szóló  jelentést elfogadja. 

 
 
2.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ebben a hónapban is történt ellenırzés a Hivatalban. Bejelentés alapján a Köz-
igazgatási Hivatal részérıl történt átvilágítás, ezúttal gyakorlatilag minden kér-
désük tisztázódott. Rendben találtak mindent. 
A viharkárok elhárítása befejezıdött. A Falusi Iskola tetıszerkezete és üvegezé-
se elkészült. Pályáznak a vismayor keret igénybe vételére, ami nem könnyő, 
mert azt  megnehezítik az adminisztrációs követelmények. Gyakorlatilag pályá-
zatot kell összeállítani.  
A repülıtérrel kapcsolatban a BA Zrt és a tulajdonosi képviselık több alkalom-
mal jártak Vecsésen a szabályozási terv módosításával kapcsolatban. Kifejtette, 
hogy a város érdekeit szem elıtt kell tartani, a terv módosítása folytán semmifé-
le negatív következménye nem származhat a városnak. Megállapodás született, 
hogy a fejlesztési ütemek a mai napon kerülnek véglegesen  rögzítésre, azonban 
a BA Zrt lemondta a mai tárgyalást. Ezért nem került a mai napon napirendi fel-
vételre a Repülıtér Szabályozási Terv.  
A pályázatok közül a P+R parkoló beadásra került. /Nagyállomás és környéke 
rendbetétele/. 
A Károly utca felújítására készülnek, a pályázaton 20 millió Ft-ot lehet nyerni. 
Ebbe az útszélesítés férne bele. 
A városközpont tervezése gızerıvel folyik. Egy céget bíztak meg a pályázat 
összeállításával. Ez ügyben lakossági fórumot is tartanak május 8-án 18.00 órai 
kezdettel a Mővelıdési Házban. A lakosság értesítése most folyik. 
Az ELMŐ illetékeseivel is felvették a kapcsolatot az oszlopok földkábellel tör-
ténı kiváltása érdekében, azonban ez elég sok nehézséget jelent. Az illetékesek 
elmondták, hogy az engedélyeztetések kb 1 évet vesznek igénybe, és ık nem 
járulnak hozzá jelentıs mértékben az oszlopok eltávolításához. Csak a Károly 
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utcában 1 km nagyfeszültségő vezeték földkábellel való kiváltása 46 millió Ft-
ba kerülne. Továbbá minden lakosnak a hozzájárulását is kell kérni, mivel nem 
föntrıl, hanem alulról kapnák az áramot, így át kellene szerkeszteni az egész 
házban az áramellátást. Ehhez azonban nem valószínő, hogy mindenki hozzájá-
rulna.  
A nyertes útpályázatokkal kapcsolatban a szerzıdés megkötése elıtt állnak. Elı 
kell készíteni a közbeszerzési eljárást. 
A KÖZÚT Kht ígérete alapján a jövı héten várható a külsı forgalomtechnikát 
szabályozó közlekedési  táblák elhelyezése. Ugyancsak a KÖZÚT Kht a nagyso-
rompó gyalogátkelıhelyek engedélyezését a napokban fogja megküldeni.  
A múlt évben beindított térkı akció az idén is elkezdıdött. 
A parkgondozási munkálatok már elkezdıdtek 
A vecsési rendırırsre új ırsparancsnok érkezett Németh István örnagy  szemé-
lyében.  
Két nagyszabású rendezvény került megtartásra a hét végén. 
A Loti-futi, amelynél az iskolás gyermekekre és a sportolni és futni szeretı fel-
nıttekre alakították a programokat. 
A másik a Tavaszi Fesztivál, amely 3 napon át fogadta a látogatókat. 
Kéri a tájékoztató elfogadását. 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Polgármesteri Hivatalban történt ellenırzésrıl szeretne tájékoztatást adni. 
Ez a fıügyészség által elrendelt vizsgálat volt. A település nagyságrendje tekin-
tetében kerültek bele ezekbe a vizsgálatokba. Ez a telephely engedélyezési és 
mőködési engedélyekkel kapcsolatos ellenırzés volt. A vizsgálatokat a ceglédi 
ügyészség végezte. Az ellenırzést egy konzultációs megbeszéléssel zárták le. A 
munkatársak által végzett munka törvényességével és minıségével elégedettek 
voltak. Úgy zárták le az ellenırzést, hogy tájékoztatást adtak az új jogszabály-
okból eredı feladatokról is. Véleménye szerint egy jó beszélgetéssel zárult ez a 
törvényességi vizsgálat. 
Elvitték az állatok tartásával kapcsolatos ügyeket. Erre azért került sor, mert egy 
felsıbb utasításnak megfelelıen az alkotmánybírósági határozatokhoz kapcsoló-
dóan azt vizsgálják, hogy hogyan érvényesül a helyi rendelet alkotással kapcso-
latos hatáskörök gyakorlása és a kormányrendeletben meghatározott   jegyzıi 
hatósági jogkör gyakorlása az állattartás, illetve az állatvédelmi munka tekinte-
tében.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztatót, melyet a 
Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló 

tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
 
3.Napirendi pont:  
A 2007. évi költségvetési zárszámadás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti dr. Szebellédi István könyvvizsgáló urat.  
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 javasolja a 2007. évi költségvetési zárszám-
adást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi dr.Szebellédi István könnyvizsgáló urat, van-e kiegészítése? 
 
Dr.Szebellédi István könyvvizsgáló: 
Elvégezték az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi kimuta-
tások auditálását, illetve az új követelményeknek megfelelın, valamint a pénz-
ügyi iroda közremőködésével létrehoztak egy olyan zárszámadást, amelyet -
elıre szeretné jelezni -  korlátozás nélküli záradékkal láttak el. A zárszámadás-
ban szereplı számokat valóságosnak és megfelelıen alátámasztottnak minısítet-
ték. Természetesen el kell mondani, hogy az új követelményeknek megfelelıen 
nem felhıtlen a gazdasági apparátus, illetve a ma már 4 milliárdot jóval megha-
ladó költségvetés és a gazdálkodás dokumentáltsága. E vonatkozásban van olyan 
néhány  figyelem felkeltı felhívás, ami az ı véleményüket nem érinti, de bele-
tettek a zárszámadásba, de látni fogják, hogy ezek olyan pontosítások, amelyek 
még szebbé, áttekinthetıbbé teszik az Önök, vagy akár külsı érdeklıdı számára 
is. Ezek a problémák, amelyek felvetésre kerültek nem olyan jellegőek, hogy 
korlátozni kellett volna a záradékot, ezek a pontosítást szolgálják. Kiegyensú-
lyozott gazdálkodásnak ítéli meg a 2007 évi gazdálkodást. Kevés az önkor-
mányzat, ahol  ilyen megnyugtató  likviditási körülmények között tudják a fel-
adat ellátását elvégezni. Mindennek ellenére van javítani való különös tekintettel 
az Önök elıtt szereplı  vagyongazdálkodást illetıen is. Ez azt jelenti, hogy az 
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elkövetkezendı idıben több pénz mellett jobb színvonalat, vagy adott pénz mel-
lett megırizni kell az ellátási színvonalat.  
Azt lehet mondani, hogy az önkormányzat gazdálkodása folytán az önkormány-
zat vagyona emelkedett,  a most nyomon követhetı vagyonemelkedés megha-
ladja az 5 %-ot összességében, és úgy látják, hogy a költségvetésben a felhalmo-
zási jellegő kiadások megfelelı elköltése a vagyonnövekedésben érhetı tetten. 
Egyetért azzal, hogy a 269 millió Ft-os pénzmaradvány lekötött pénzmarad-
ványnak minısül, ennek megfelelıen az elkezdett feladatok finanszírozására 
elegendı. 
Ajánlja a beszámolót elfogadásra. A korlátozás nélküli záradék akkor lép életbe, 
ha a polgármester úr aláírja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, me-
lyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nél-
kül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

8/2008.(IV.29.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
8/2008.(IV.29.) rendelete a 

2007. évi költségvetési zárszámadásról 
 

A Magyar Köztársaság, államháztartásáról szóló 1991. XXXVIII. tv., valamint a költ-
ségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl 
szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet és a 249/2000(XII.24.) Módosított Kor-
mányrendelet alapján Vecsés Város Önkormányzata az alábbi 0rendeletet alkotja a 
2007. évi zárszámadásáról. 

1.§   Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2007. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást a I. számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelıen: 
 4.458.699 e Ft  bevétellel 

ebbıl: Finanszírozási bevétel: 715.893 e Ft 

 4.188.065 e Ft  kiadással  

ebbıl:  Finanszírozási kiadás: 6.848. e Ft 

jóváhagyja. 

2.§   



 10 

(1.) A Képviselı-testület Vecsés Város Önkormányzat eredeti és módosított mő-
ködési-, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak mérlegszerő bemutatását a I. 
számú melléklet, az önkormányzat költségvetését az 1/a. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

(2.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi mőködési célú bevételeit és kiadásait 
a 2/a. számú mellékletnek; a 2007. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadá-
sait a 2/b. számú mellékletnek megfelelıen fogadja el. 

(3.) Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként a 3/a.számú mellékletben, a 
kiadásokat − ezen belül a kiemelt kiadásokat−feladatonként részletezve a 4. 
számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. 

(4.) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek be-
vételeit és kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését címenként 3/b. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. 

(5.) A felújítási kiadás teljesítését 346.070 e Ft fıösszegben , valamint annak cé-
lonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja 

(6.) A fejlesztési kiadások teljesítését 960.647 e Ft fıösszegben, valamint annak 
feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogad-
ja el. 

(7.) A Képviselı-testület a többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötele-
zettségek célonkénti alakulását  számszerősítését 8. számú melléklet szerint 
fogadja el. 

(8.) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezık és eszkö-
zök szerinti bontásban a 9. számú melléklet alapján tudomásul veszi. 

(9.) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat, és 
eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet alapján tudomásul veszi 

(10.) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 
lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(11.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. számú 
melléklet szerint fogadja el. 

(12.) A céljellegő támogatások felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagy-
ja jóvá. 
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(13.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket , valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi 
elszámolását a 14. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület. 

(14.) A Képviselı-testület Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerősített 
mérlegét a 15. számú mellékletben,2007. évi egyszerősített pénzforgalmi je-
lentését a 16. számú mellékletben, 2007. évi egyszerősített pénzmaradvány-
kimutatását a 17/a számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(15.) Az önkormányzat 2007.évi  feladattal terhelt pénzmaradvány felhasználását a 
17/b. számú mellékletnek megfelelıen hagyja jóvá. 

(16.) A fedezettel nem rendelkezı 2007. évi kötelezettségvállalást a 18/a. számú 
melléklet, a feladattal nem terhelt igényeket a 18/b. számú melléklet tartal-
mazza. A fedezettel nem rendelkezı 2007. évi kötelezettségvállalások és a 
feladattal nem terhelt igények elıirányzatát a Képviselı-testület a 2008. évi 
általános tartalékalapból biztosítja. 

(17.) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 
19.számú mellékletnek megfelelıen állapítja meg. 

(18.)  A Képviselı-testület az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot sze-
rinti vagyonkimutatását a 20/a. , 20/b., 20/c., 20/d. számú mellékletek sze-
rint állapítja meg. 

(19.) A pénzeszközök változásának levezetését a 21. számú mellékletben szereplı 
adatok alapján hagyja jóvá a Képviselı-testület. 

(20.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi hitelfelvételi maximum bemutatását a 
22.számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület. 

(21.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulását a 
23/a számú melléklet, mérlegét a 23/b számú melléklet szerint tudomásul 
veszi. 

(22.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulását 
a 24/a számú melléklet mérlegét a 24/b számú melléklet alapján tudomásul 
veszi. 

(23.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 3.318 e Ft, mellyel a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik.  

(24.) A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 45 e Ft, mellyel a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik. 
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3.§  Az önkormányzat záró pénzkészlet a tárgyidıszak végén 265.134 e Ft-ban, a 
Letéti bankszámla egyenlegét 18 e Ft-ban, a Közmőfejlesztési bankszámla 
egyenlegeit 7.569 e Ft-ban állapítja meg. 

4.§  Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérleg-
ben, valamint az ingatlan vagyonkataszterben szereplı adatok alapján 
10.358.238 e Ft-ban állapítja meg. 

5.§  Az összefoglaló könyvvizsgálói jelentés a zárszámadási rendelet kötelezı 
mellékletét képezi. 

6.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
   Szlahó Csaba    Takács Mária  
   polgármester   jegyzı 
 
A 2007. évi zárszámadás mellékletei csatolva.  
 
4.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzat egységes vagyongazdálkodási rendszerének kiala-
kításához gazdasági társaság létrehozása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felhívja a figyelmet a határozati javaslatban foglaltakra. A Képviselı-testület 
egy  szándéknyilatkozatot tesz, hogy szeretne egy ilyen gazdasági társaságot lét-
rehozni.. Ennek egyik legfontosabb apropója, hogy a városközponti rehabilitáci-
ós pályázat elszámolását egy zrt formájában kell megvalósítani. Nem lehet a hi-
vatal berkein belül megcsinálni,és nem lehet a Vecsés Város tulajdonát képezı  
olyan céggel csinálni, amely üzemeltetéssel foglalkozik. Egyébként szándékuk-
ban áll a városi gazdálkodás majdani átalakítása és átvilágítása és akkor fog fel-
vetıdni az, hogy milyen tartalommal töltsék fel ennek a cégnek a profilját. Most 
egy szándéknyilatkozatról határoznak, ez elegendı a pályázat benyújtásához, 
majd a Képviselı-testület elé kerülı következı anyagban - nyilván a bizottságok 
által tárgyaltak szerint -  töltik meg tartalommal. A pályázat beadási határideje 
május 19.  
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozat elfogadását.  
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Kérdése, hogy a Gazdasági Társaság létrehozása kötıdik-e a városközponti pro-
jekthez? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elsı divizió, amelyet létrehoznak a városközponti pályázathoz kapcsolódik. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
A vagyongazdálkodáson felül mit akarnak ebbe a gazdasági közösségbe bevon-
ni? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Képviselı-testület rendelt egy tanulmányt dr.Szebellédi István úrtól. Ez az 
anyag munkaközi szinten elkészült. Ez alapján eldöntik, mi fog a gazdasági kö-
zösségbe beletartozni.  Az a cél, hogy ha van az önkormányzatnak egy területe, 
azt ne adják el, hanem fejlesszék és majd utána értékesítsék.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózko-
dással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

55/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vagyongaz-
dálkodás átszervezéseként és a városfejlesztési feladat megoldására 
zártkörő részvénytársaság létrehozását határozza el.  

 
A zártkör ő részvénytársaság neve: Vecsés Város Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Zrt. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a gazdasági szervezetre vonatkozóan az 

Alapító Okirat elkészítésérıl gondoskodjon és azt terjessze a Képvise-
lı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
      polgármester       
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5.Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı.  
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 a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 
 

56/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. április 28-tól 

2009. április 28-ig terjedı idıszakra 150 MFt folyószámlahitel felvételét 
rendeli el. 
A folyószámlahitel és kamatainak törlesztését a 2008, 2009 évi költségve-
tésben biztosítja, azt a fejlesztési kiadásokat megelızıen vállalja. 

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

 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  polgármesteri 

 
 
6.Napirendi pont: 
Elıirányzat átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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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 Pénzügyi Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

57/2008.(IV.29.) határozat 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetés 6. 
számú melléklet 1.14.1 . soráról bruttó 120.000.000 Ft-t átcsopor-
tosít az általános tartalékalapba. 

2) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete az útépítések 
megvalósítására a 7/b. számú melléklet 2.9. fejlesztési céltartalék 
kötvény kibocsátásból sorából bruttó 120.000.000 Ft-t biztosít. 

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

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
 
7.Napirendi pont:  
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Kérdés, hozzászólás?  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

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

beszámolót elfogadja. 
 
 
8.Napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról 
Elıterjesztı:Harsányi Jánosné 
  Bölcsıde vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Harsányi Jánosné intézményvezetı asszonyt.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és annak elfogadását támogatja. 
Az anyag mindenre kiterjedı, köszönik a vezetı asszonynak ezt a szép beszámo-
lót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 
 

58/2008.(IV.29.) határozat 
 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
a Semmelweis Bölcsıde munkájáról szóló 

 beszámolót elfogadja. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni Harsányi Jánosné asszony eddigi munkáját, nyugállományba vonu-
lása alkalmából jó egészséget kívánnak. 
 
Harsányi Jánosné intézményvezetı: 
Köszöni a Képviselı-testületnek a rendkívüli segítıkészségét és a sok segítséget, 
amit a Bölcsıde kapott. Ilyen segítıkész önkormányzattal nem dolgozott még 
együtt.  
 
 
9.Napirendi pont: 
A Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztést, nemes feladatokat vállalnak a Bölcsıdé-
ben, ehhez az Alapító Okiratot módosítani kell.  
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az elıterjesztést, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 

59/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis Böl-
csıde Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
Az 1. j) a./pontja a következık szerint módosul: 
 

j) Az intézmény tevékenységei:  
   a./ Ellátandó alaptevékenységek:  
               - bölcsıdei ellátás 
                 szakágazat száma: 889110 
               - gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
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                  szakágazat száma: 889130 
 

2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy az Alapító Okiratban történt változás átvezetésérıl 
gondoskodjon. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária  
               Jegyzı 
 
 
10.Napirendi pont:  
Rendelet-tervezet a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 
18/2006.(IX.28.) rendelet módosításáról, valamint a Vecsés, Üllıi út – vasút 
közigazgatási határ által határolt terület (Keleti kapu) szabályozási tervérıl  
Elıterjesztı: Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Szinai János fıépítész és Benyó László építész urat, aki az egész tervet 
készítette.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság több alkalommal is tárgyalta az elıterjesztést, minden olyan elemet 
tartalmaz, amit tartalmaznia kell. Rendkívül részletes anyagról van szó. Támo-
gatják a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

9/2008.(IV.29.) rendelet 
 

Vecsés város Önkormányzatának   
9/2008.  (IV.29.)rendelete 

a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet módosításáról, 
valamint a Vecsés, Üllıi út – vasút – közigazgatási határ által határolt terület  

(Keleti kapu) szabályozási tervérıl 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Város építési 
szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) módosításáról, 
valamint a Üllıi út – vasút – közigazgatási határ által határolt terület (Keleti kapu) 
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: 
 „13. melléklet: T-13 Üllıi út – vasút – közigazgatási határ által határolt terület (Keleti ka-
pu) Szabályozási Terve (M=1:1000).” 

2.§ A VÉSZ 11. § (8) bekezdése 5/b. sz. táblázata az alábbiak szerint módosul: 
                                                                                                                           5/b. sz. táblázat 

Központi vegyes terület 
építési övezetei: 

mérték- 
egysége 

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

Kialakítható legkisebb telekméret:  
m2  

 
5000 

 
3000 

 
20.000 

 
5000 

Kialakítható legkisebb telekszéles-
ség: 

 
m2 

 
40 

 
20 

 
80 

 
50 

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

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

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

telek m2 
 

1,2 
 

1,0 
 

1,0 
 

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

 

 3.§ A VÉSZ VI. fejezete a következı alcímmel és 50/B.§-al egészül ki: 
 
„Üll ıi út – vasút – közigazgatási határ út által határolt terület (Keleti kapu)  
Szabályozási Terve (T-13) 
 
50/B. § (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya az Üllıi út – vasút – közigazga-
tási határ által határolt terület (Keleti kapu) Szabályozási Tervnek a T-13 számú szabályo-
zási tervlapon (SzT) 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 határát, 
- a kötelezı megszüntetéseket, 
- az országos vagy településszerkezeti jelentıségő utak övezeteit, 
- a kiszolgáló utakat, 
- az építési teleken belüli védıterületeket, 
- a védıtávolságok határait, 
- az övezetek, építési övezetek kijelölését 
- az építészeti hangsúly hangsúly építési helyét, 
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- a beültetési kötelezettséget. 
b) az a) pontban nem említett elemek jogszabályi keretek között megváltoztathatók az 55. § 
(5) bekezdés szerint. 

 

(3)  A feltételhez kötött építési helyen belül épületet elhelyezni csak a MÁV ZRt. és az illeté-
kes útügyi hatóság hozzájárulása esetén lehet, amennyiben az épület rendeltetéséhez szük-
séges környezetvédelmi paraméterek (pl. zaj- és rezgésvédelem) igazoltan biztosíthatók. 

 

(4) A telken belüli kötelezı zöldfelület a meglévı növényzet megtartásával háromszintes 
növénysávként (gyep, cserje és faállomány) alakítandó ki. 

 

(5) A terven jelölt szint alatti építési helyen belül csak a vele határos építési telek szint alatti 
gépjármőbejárata helyezhetı el. 

 

(6) A 6025/1-26 hrsz-ú ingatlanokon új épület nem létesíthetı. Új épület létesítésének felté-
tele az építési elıírások szerinti telekalakítás, a meglévı telkek összevonásával. 

 

(7) A 6025/27 hrsz-ú telek terven jelölt része  összevonható a 6023/4 hrsz-ú telekkel. 

 

(8)  A terület beépítésére vonatkozó külön rendelkezések a VK-SZ-11 jelő építési övezetben:  

   a) az építési övezetben létesítendı épületek legmagasabb pontja – kivéve a tetıfelépít-
ményként megjelenı épületgépészeti elemeket - nem lehet több 20 m-nél, az építészeti hang-
súly számára kijelölt építési helyen belül a vasút mellett 30 m, az Üllıi út mellett 25 m-nél; 

   b) telekmegosztás esetében is a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül lehet épü-
letet, építményt elhelyezni, de minden esetben az elıírt legnagyobb építménymagassági ér-
ték felével megegyezı nagyságú oldalkert és a legmagasabb építménymagassággal meg-
egyezı mérető hátsókertet kell kialakítani; 

  c) az építési övezetben a közfeladatokat érintı fejlesztésekre vonatkozó településrendezési 
szerzıdés megkötésének hiányában legfeljebb 100 személygépjármő-parkoló igényő vagy 10 
tehergépjármő/nap kiszolgáló-forgalomnál kisebb forgalmat vonzó és a jelenlegi közmőhá-
lózatról kiszolgálható létesítmény engedélyezhetı; 

 d) a tervezett létesítmények OTÉK szerint szükséges parkoló-igényének legalább 10 %-át 
felszíni parkolóban kell elhelyezni; 

ef) a korábban feltöltött terület földmunkáinak, a kitermelt anyag (építési törmelék, hulla-
dék) elhelyezésének engedélyezési eljárásába a KDv-KTFV Környezetértékelési Osztályát 
szakhatóságként be kell vonni; 

f) szállásépület építési engedélyezése során igazolni kell a létesítmény rezgés- és zajvédel-
mének hatályos jogszabályok szerinti biztosítását a vasúttól és az Üllıi úttól; 

g) az építési övezetben közfeladatokat – közterületi út- és csomópontépítés, közmőfejlesztés -  
érintı beruházási szándék építési engedélyezési eljárása elıtt a fejlesztésre vonatkozó tele-
pülésrendezési szerzıdést a beruházó köteles az önkormányzattal megkötni. 
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 (9) A területen önálló reklámhordozó vagy épületen elhelyezett reklám csak egyes telkek, 
épületek rendeltetésével összefüggésben létesíthetı. Az épületeken az épület rendeltetésével 
összefüggı reklámot, cégfeliratot csak a homlokzati kialakítással összhangban lehet elhe-
lyezni. Épületen elhelyezett reklámfelület nagysága nem haladhatja meg az érintett hom-
lokzati felület 1/10-ed részét. Telken belül önálló cégreklám-hordozó  1 ha telekméretig leg-
feljebb 1 db, efölött legfeljebb 2 db létesíthetı és magassága nem lehet több 10 m-nél. A 
területen óriásplakát sem önálló reklámhordozón, sem épületen nem helyezhetı el. 

 
(10) A területen a felszíni csapadékvíz-elvezetést vízjogi engedély alapján, az abban megha-

tározottak szerint kell megvalósítani.” 
 
4.§ (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.  
 
      (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a VÉSZ 1.§ (3) bekezdés a) pontjában 1. 
mellékletként szereplı T-1/M1 rajzszámú szabályozási tervnek a T-13 rajzszámú 
(M:1:1000) szabályozási tervlapot érintı területére vonatkozó része hatályát veszíti. 
 
 

Szlahó Csaba       Takács Mária  
polgármester           jegyzı 

 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
10 perces ügyrendi szünetet rendel el.  
 
 
 
 
11.Napirendi pont: 
Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı. 
Az utolsó írásos változat kiosztásra került.  
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt tegye meg kiegészítését.  
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az elıterjesztés utolsó oldalán szereplı TSZT/m10 bekezdést kell újra tárgyalni.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és a módosítással együtt elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslatot.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

60/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hatályos, 154/2006. 
Ök. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének módosítá-
sát határozza el a melléklet szerinti településfejlesztési döntés alapján. 

2) E határozat elfogadását követıen a Településszerkezeti Terv módosí-
tását, illetve államigazgatási és jóváhagyási eljárását a határozattal 
összhangban kell elindítani. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
12.Napirendi pont: 
Maglód Város kilépése a GYÁVIV Kft-bıl 
Elıterjesztı:Sárosi István 
  GYÁVIV Kft  vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, annak elfogadását javasolja. Javasolja to-
vábbá, hogy a GYÁVIV jelenlévı képviselıjét hallgassa meg a Képviselı-
testület. 
 
Sárdi Károly GYÁVIV képviseletében: 
Érdemben nem tud választ adni. Május 22-én lesz érdemi információ birtokában. 
Addig semmit nem tudnak mondani, akkor lesz a taggyőlés.  
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Felhívja a figyelmet a gyömrıi ujságban megjelent Kertész Gyula által írt cikk-
re. A cikk ugyanezzel a témával foglalkozik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tudomásul veszik, hogy bejelentették Maglód Város szándékát.  
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Maglód Városnak a GYÁVIV Kft-b ıl való kilépésével 

kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
13.Napirendi pont: 
A „Vecsési Családokért” Alapítvány kérelme 
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 a határozati javaslatot és azt elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

61/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
163/2006.(IX.19.) határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

„Hozzájárul ahhoz, hogy a „Vecsési Családokért” Alapítvány ke-
retein belül létrehozandó –pályaválasztási tanácsadásra szakoso-



 24 

dott- pedagógiai szakszolgálat székhelyeként 2220. Vecsés, Telepi 
út 44/a szám kerüljön bejegyzésre.”  

 

 
14.Napirendi pont: 
A Kétnyelvő kisebbségi oktatás megindítása a Falusi Általános Iskolában a 
2008/2009. tanévben 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
49 gyermek jelentkezett az I. osztályba, és így el tudnák indítani a Képviselı-
testület által engedélyezett oktatási formát egy hagyományos és egy kétnyelvő 
osztállyal.   
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.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Örömét fejezi ki abból az alkalomból, hogy ez a kérdés idáig jutott. Annak ide-
jén nem szavazta meg, hogy támogassák a kétnyelvő oktatás beindítását. Remé-
li, hogy megfelelıen fog mőködni és a gyermekek végig bírni fogják a leterhe-
lést. Javasolja, hogy minden évben kísérjék figyelemmel és próbálják segíteni 
ıket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Most az elsı 4 évfolyamra kapnak támogatást, majd a késıbbiekben számolnak 
be arról, hogy a gyermekek hogyan tudnak megfelelni a feladatnak.  
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

62/2008.(IV.29.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Falu-

si Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch intézményében a 2008/2009. 
tanévtıl kezdıdıen az elsı évfolyamon, ezt követıen felmenı rendszer-
ben a 4. évfolyam végéig a kétnyelvő kisebbségi oktatás (német nemzeti-
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ségi kéttannyelvő oktatás) bevezetését az egyik  tanulócsoportban, az év-
folyam másik tanulócsoportja továbbra is nyelvoktató formában mőkö-
dik, fenntartva a 28/2008. (II.26.) határozatban foglaltakat. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a Falusi Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosításáról gondoskodjon. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Takács Mária 
               jegyzı 

 
  
15.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Szociális Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Mindenki megkapta a Bizottság beszámolóját. A Szociális Bizottság egyhangú-
lag javasolja a beszámoló elfogadását. A Bizottság nagyon sokat dolgozik, kör-
nyezettanulmányokat készítenek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztatót, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

63/2008.(IV.29.) határozat 
 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Szociális Bizottság 2007. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 
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16.Napirendi pont: 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Május 1-tıl megváltozik a törvény, ezért kell kiigazítani a térítési díjakat. Elfo-
gadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, 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: 
 
 

64/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

3.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Köz-
pont által nyújtott szociális ellátások térítési díjait 2008. május 1-tıl az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 

 

Ellátások INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ  
 

SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ  

 
 

120. 000.-Ft jövedelem felett 
ÖNYM 150% FELETT 

42.750.-Ft .-tól 
ÖNYM 150% ALATT 

42.750.-Ft.-ig 
napi 1 x étke-
zés 

 
380.-Ft/nap 

 
336.-Ft/nap 

 
168.-Ft/nap 

kiszállítás 
 

147.-Ft/nap 
 

85.-Ft/nap 
 

43.-Ft/nap 
napi 3 x étke-
zés 

 
490.-Ft/nap 

 
480.-Ft/nap 

 
240.-Ft/nap 

gondozás 
 

1.140.-Ft/óra 
 

800.-Ft/óra 
 

400.-Ft/óra 

klub  
 

1.210.-Ft/nap 
 

100.-Ft/nap 
 

50.-Ft/nap 



 27 

Klub 
+étkezés 

 
1.700.-Ft/nap 

 
580.-Ft/nap 

 
290.- Ft/nap 

 
ESETI TÉRÍTÉSI DÍJAK -JÖVEDELEMT İL FÜGGETLENÜL 

 

ELDOBHATÓ ÉTELHORDÓ: 80.-Ft/nap /2db/ 

MOSÁS:   100.-Ft/alkalom 
HÉTVÉGI ÉTKEZÉS:  528.-Ft/adag 

VENDÉG EBÉD:  516.-Ft/adag 

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

 
Határid ı: 2008. május 1. 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              Polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
Vagyongazdálkodás átszervezéséhez szükséges tanulmányterv elkészítéséhez 
pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, 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: 
 
 

65/2008.(IV.29.) határozat 
 

4) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete az általános tar-
talékalapból 3.600.000 Ft-t biztosít a Polgármesteri Hivatal va-
gyongazdálkodási feladatai ellátásának átszervezésére vonatkozó 
tanulmányterv elkészítésének költségeinek fedezetére. 
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5) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szó-
ló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
 
 
18.Napirendi pont: 
Bozsik program elıirányzatának 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 és javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, 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: 
 

66/2008.(IV.29.) határozat 

6) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a következı át-
csoportosítást hagyja jóvá: 

� A 4/2008. (II.26.) rendelet 7/a számú melléklet 2.4.2. után-
pótlás nevelés során jóváhagyott 2.800.000 Ft-tal támogatja 
a Ferihegy Sportakadémia Vecsés Sporttevékenységet 
Szervezı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaságot. A 
támogatás felhasználásának célja: hozzájárulás a sport-
utánpótlás nevelés költségeihez. 
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7) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szó-
ló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
19.Napirendi pont:  
Sportpálya gondnoki pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri dr.Lugosi Mária képviselı asszonyt, hogy  kiegészítését tegye meg. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A kiírásra négy pályázó jelentkezett. Ezek közül az OMSB Mancz Gyöngyit ja-
vasolja. İ tisztában van és tudja pontosan, hogy mi ennek a gondnoki munka-
körnek a tartalma. Pillanatnyilag is ezt a munkát végzi. Lényeges, hogy a Sport-
pálya ne maradjon felügyelet nélkül. A lakást használnák és biztosítanák a fel-
ügyeletét a Sportpályának. A négy pályázó 70-90 e Ft bruttó összeget jelölt meg. 
Az OMSB 85.000 Ft havi illetményt javasol a munka javadalmazására.  
Az alábbi módosítással kéri a határozati javaslat elfogadását: a megbízás idejét 
2010. április 30-ig terjedı idıszakban határozza meg a Képviselı-testület.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozatot, 
mely szerint a megbízási idı 2 éves idıtartamú, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

67/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sportpálya 
gondnoki állására Mancz Gyöngyit alkalmazza 2008. május 1-tıl 
2010. április 30-ig terjedı idıszakra, 3 hónap próbaidı kikötésével. 
Munkabérét havi  bruttó 85.000,-- Ft-ban állapítja meg. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok el-
készíttetésérıl gondoskodjon. 
Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
          Polgármester 
 

3. Felkéri a Jegyzıt, hogy a szolgálati lakás használatára vonatkozó 
szerzıdés elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
       jegyzı  
 

 
20.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi állásra kiírt pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Lırincz Ferencné képviselı asszonyt, hogy a távollévı Jugovics Sándor 
képviselı úr helyett adjon tájékoztatást a pályázatokról. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
A Mővelıdési Házzal kapcsolatban Kis Tóth János elmondta mindazokat a ter-
veket, amelyeket szeretne megvalósítani. Reményét fejezte ki, hogy egy új Mő-
velıdési Házban majd ki tudják bıvíteni azokat a foglalkozásokat, amelyeket 
szeretnének megvalósítani. A meghallgatáson jelenlévık elfogadták a programot 
és javasolták, hogy a  mai ülésén tárgyalja meg a Képviselı-testület.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután más javaslat nincs, szavazásra teszi fel  a József Attila Mővelıdési Ház 
igazgatói teendıinek ellátásával Kis Tóth Jánost, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

68/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „József Atti-
la” M ővelıdési Ház  igazgatói teendıinek ellátásával Kis Tóth Jánost 
bízza meg a 2008.  augusztus 1-tıl 2013. július 31-ig terjedı idıszak-
ra. Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg. 
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5. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok el-

készíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
        Polgármester 
 

Lırincz Ferencné képviselı:  
A Városi Könyvtár vezetıjét nem kell bemutatni, régóta és sokat dolgozott már 
itt Vecsésen. A pályázati anyagon kívül elmondta, hogy szeretne még 2-3 évig 
dolgozni és utána pedig nyugdíjba menni. Miután erre nincs lehetıség, a pályá-
zatot be kellett nyújtania. Ha úgy érzi, hogy megfelelı utánpótlást is tud biztosí-
tani a helyére akkor elmegy nyugdíjba.  
Fentieket a Bizottság tudomásul vette, azt kívánják, hogy sokáig dolgozzon. Ja-
vasolják, hogy a Városi Könyvtár igazgatói teendıinek ellátására Doróné 
Zemmel Katalint bízzák meg.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután más javaslat nincs, javasolja, hogy a „Róder Imre” Városi Könyvtár 
igazgatói teendıinek ellátásával Doróné Zemmel Katalint bízzák meg, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

69/2008.(IV.29.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Róder Im-

re” Városi Könyvtár  igazgatói teendıinek ellátásával Doróné 
Zemmel Katalint bízza meg a 2008.  augusztus 1-tıl 2013. július 31-ig 
terjedı idıszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

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

készíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
        Polgármester 
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21.Napirendi pont: 
Városközpont pályázatához pénzügyi átcsoportosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Több ajánlatot kértek, melyeknek szakmai hátterét bevizsgálták, hogy milyen 
áron vállalják a tervek elkészítését. Kijelölésre kerültek az akcióterületek, ezekre 
akciótervet kell kidolgozni. A lényeges munkák felsorolásra kerültek. Ha nem 
tudják benyújtani a pályázatot, akkor a költség jelentıs részét vissza kell fizetni 
az önkormányzatnak. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

70/2008.(IV.29.) határozat 
 

 
1.  Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi 
költségvetés 7/b sz. melléklet 1.5. „Pályázatok benyújtásához 
céltartalék” sorából 9 540 000 Ft-ot biztosít a „Funkcióbıvítı 
rehabilitáció” (KMOP-2007-5.2.1/B) pályázat keretében Vecsés 
városközpontjának kialakítására benyújtandó pályázathoz az 
Elızetes és a Végleges Akcióterületi Terv, valamint az Integrált 
Városfejlesztési Stratégia elkészítésére, illetve a pályázati 
dokumentáció összeállítására. 

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

Felelıs: Takács Mária 

    rendelet 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
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22.Napirendi pont: 
Tájékoztató a folyamatban lévı pályázatokról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Az anyagot Háda Attila pályázati referens készítette. Látható, hogy a Tündérkert 
Óvoda elbírálását várják. Megpróbáltak a hulladékudvar pályázat benyújtásával, 
de ez sajnos reménytelen, nem tudják megcsinálni. A belterületi csapadékvízzel 
kapcsolatosan is lesz pályázat, ezen is részt kívánnak venni. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság   tárgyalta és a tájékoztató elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a tájékoztatót, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a folyamatban lévı pályázatokról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 
 

 
 
23.Napirendi pont: 
Városi településrészek és akcióterületek kijelölése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság részletesen megtárgyalta az anyagot, amely szükséges a városköz-
pont kialakításához. A Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja az elıterjesz-
tést. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

71/2008.(IV.29.) határozat 
 
 

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Vecsés városközpont 
elızetes akcióterületi tervéhez az alábbi városrészeket és akcióterületeket 
határozza meg: 

 
Városrészek: 
1. Halmy-telep településrész: Vecsés, Dózsa György úttól nyugatra és 
vasúttól délre esı terület.  
2. Andrássy-telep településrész: Vecsés, Dózsa György úttól keletre és a 
vasúttól délre esı terület.  
3. Falu településrész: a vasút, Telepi út, Temetı u., Vágóhíd u., Mátyás u., 
Üllıi u., Fı út, Névtelen u., József u., vasút által határolt terület.  
4. Felsı-telep településrész: Telepi út, Fı út, Rózsa u., Erzsébet u., Temetı 
u., Vágóhíd u., Mátyás u., Ágoston u., Vigyázó F. u., Fı út, Álmos u. 
(mindkét oldala), vasút, Telepi út, által határolt terület.  
5. Lakótelep településrész: Fı út, Kellner dr. u., Vigyázó F. u. által határolt 
terület.  
 
Akcióterületek:  
I. számú akcióterület: Halmy József tér, Kikindai u., Damjanich u., 
Gárdonyi Géza u., Présház u.,  Besztercei u., Halmy József tér által határolt 
terület. 
II. számú akcióterület: Dózsa György út, Áchim András u., Zrínyi Miklós u., 
Budai Nagy Antal u., Dózsa György út által határolt terület. 
III. számú (Városközpont) akcióterület: Eötvös u., Károly, u. Magdolna u., 
Fı út, Anna u., Telepi út, Kereszt u., Róder Imre u., Hársfa u., Vasvári Pál 
u., Wesselényi u.,  Éva u., Nefelejcs u., Virág u., vasút (Nefelejcs u.-tól a 
Dózsa György - Telepi úti vasúti átjáróig), Telepi út Eötvös u. által határolt 
terület  
IV. számú akcióterület: a teljes lakótelep településrész 
V. számú akcióterület: Petıfi tér  
VI. számú akcióterület: Jókai Mór u., Iskola u., Fı út, Város u., Mátyás u., 
Ecseri út, Fı út, Telepi út, Jókai Mór u. által határolt terület. 
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24.Napirendi pont: 
„Vecsés díszpolgárai, kitüntetettjei” cimő könyv kiadása 
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 Gál István tanár úr kérelmét, ı már 2007 évben kérte en-
nek a könyvnek a kiadását. Javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

72/2008.(IV.29.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 670 e Ft-ot, az-
az hatszázhetvenezer forintot biztosít a „Vecsés Tájékoztatásáért” 
Közalapítványnak a 2008. évi költségvetés  általános tartalékalap so-
rának terhére „Vecsés díszpolgárai, kitüntetettjei” címő könyv elké-
szítését követıen 500 példány átadásáért a Polgármesteri Hivatal ré-
szére.  

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módo-

sításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
Határid ı: 2008. I. negyedév 
Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 
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25.Napirendi pont:  
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme a nyári napközis táborhoz 
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 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat azzal a kéréssel fordult a Képviselı-
testülethez, hogy a nyári tábort szeretnék meghosszabbítani hat hétre.  
A Bizottság a kérelmet támogatta, mivel nem csak a gyermekek megırzése a 
cél, hanem a gyermekek részére programokat is  szerveznének. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy az általános tartalékalap terhére szíveskedje-
nek ezt a célkitőzést biztosítani.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság is egyhangúlag támogatta az elıterjesztést. Fontos dolog, 
hogy a gyermekek felügyelet alatt vannak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint is olyan gondot vesznek le a szülık válláról, amely a mai vi-
lágban nagy terhet jelent.  
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: 
 

73/2008.(IV.29.) határozat 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 380.000,- Ft-ot az-
az háromszáz-nyolcvanezer forintot biztosít a Családsegítı és Gyermek-
jóléti Szolgálat által szervezett nyári napközis tábor részére az általános 
tartalékalap terhére, hogy a tábor mőködését két héttel meghosszabbít-
sák. 

 
4. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítá-

sának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
Határid ı: 2008. I. negyedév 
Felelıs: Takács Mária jegyzı 
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5. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határid ı: azonnal 

     Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
               
 
 
26.Napirendi pont: 
Megállapodási Szerzıdés kötése a Vecsési Református Óvodával 
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 megtárgyalta a kérelmet, egyhangúlag javasolja a szerzıdés megkö-
tését. A Református Óvodának szüksége van a szerzıdésre, hogy a kiegészítı 
támogatást megkapja a mőködéshez. Ez Vecsés Városnak is fontos, hogy a 
gyermekeket el tudják helyezni az óvodában. Kéri az elıterjesztés elfogadását.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Kérdése, hogy a szerzıdés megkötésének lesz-e  költségkihatása? 
Miért van szükség a szerzıdés megkötésére? 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
A szerzıdés megkötése semmilyen költséggel nem jár. 
Az állami finanszírozást csak a szerzıdés megkötése után kapja meg az óvoda.  
 
Oláh László képviselı: 
Kérdése, hogy  a Református Óvoda nem fogja-e  „elszipkázni” a gyerekeket 
más óvodákból? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Sok a gyermek, ha a Református Óvoda nem mőködne, sok túljelentkezés lenne. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Falusi Óvodába 30 helyre 60 gyermek jelentkezett. 
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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: 
 

74/2008.(IV.29.) határozat 
 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Vecsési Református Óvodával kötött Megállapodási Szerzıdés terve-
zetét a mellékletben foglaltak szerint. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodási Szerzıdés aláírására. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 

 
 

Megállapodási Szerzıdés 
 

 
Amely létrejött egyrészrıl Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 
képviseli Szlahó Csaba polgármester 
 
másrészrıl a Vecsési Református Egyházközség (székhelye: 2220 Vecsés, Árpád u. 6.) kép-
viselıi Pap András  lelkipásztor, valamint Szabó Dénes gondnok mint a Vecsési Református 
Óvoda (2220 Vecsés, Árpád u. 6.) fenntartója,  
 
- a továbbiakban együttesen Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi  feltételek-
kel: 
 
A Vecsési Református Egyházközség és Vecsés Város Önkormányzata a többször módosított, 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 82.§ (6) bekezdésében 
foglaltak szerint a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó kiegészítı hozzájárulásra 
való jogosultságához szükséges, a kötelezı felvételt biztosító óvoda feladatainak ellátásában 
való részvételrıl szóló megállapodás tárgyában az alábbiakban állapodnak meg. 
 
 

1. A megállapodás tárgya 
 

1.1.    A Vecsési Református Egyházközség – mint a Vecsési Református Óvoda 
fenntartója – vállalja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82.§ (6) 
bekezdésében meghatározott kötelezı felvételt biztosító óvoda feladatainak el-
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látásában való közremőködést a jogszabályban meghatározott módon és for-
mában. Ennek keretében ellátja a 2.1. pontban meghatározott gyermeklétszám 
függvényében a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség – Kt. 6.§-
ának (2) bekezdésében meghatározott – kezdetéig tartó, valamint a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak sze-
rint a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is.  

 
1.2.    A jelen Megállapodás 1.1. pontjában meghatározott feladatok ellátása a 2220 

Vecsés, Árpád u. 6. szám alatti Vecsési Református Óvodában történik. 
 

 
1.3.    Az 1.1. pontban megállapított kötelezettség csak akkor érvényesíthetı, ha az 

nem ütközik a Kt. 81.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultság-
gal, amely alapján a Vecsési Református Óvoda kikötötte a keresztény vallás 
elfogadását. A megállapodás megkötése nem mentesíti Vecsés Város Önkor-
mányzatát a feladatellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, 
akiknek a szülei nem akarják a vallásilag elkötelezett óvodába járatni gyerme-
küket. 

 
1.4.   A Vecsési Református Óvoda az 1.1. pontban meghatározott feladatainak ellátá-

sa keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél elınyben kell hogy részesítse a 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket. 

 
 
2. A gyermeklétszám meghatározása 
 
2.1. A Vecsési Református Óvoda vállalja a mindenkori hatályos alapító okiratában 

meghatározott felvehetı maximális gyermeklétszám minimum huszonöt száza-
lékában vecsési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı 
gyermekek kötelezı felvételét és ellátását. 

 
2.2.      Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsési Református Egyházközség a  

Vecsési Református Óvoda Alapító Okiratában meghatározott felvehetı ma-
ximális gyermeklétszám (75 fı) alapján 20 fı létszámban állapítja meg a 
Vecsési Református Óvoda 1.1. és a 2.1. pontban meghatározott  feladatellátási 
kötelezettségét. 

 
3. A szerzıdés idıtartama 
 
3.1.     Jelen Megállapodás határozott idıre jön létre, 2008. május 1-tıl 2011. április 

30. napjáig terjedı idıtartamra. 
 
4. A Megállapodás felülvizsgálata 
 
4.1. Felek kötelesek a Megállapodást – különös tekintettel annak 2.2. pontjában 

foglaltakat – az esetleges jogszabályváltozásokra, valamint a Vecsési Reformá-
tus Óvoda mőködési feltételeiben beállt változásokra tekintettel  felülvizsgálni. 

 
5. Vegyes rendelkezések 
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5.1.      Felek vállalják, hogy a Megállapodási Szerzıdés teljesítése érdekében  
egymással teljes körően együttmőködnek, a szükséges tényeket, adatokat egy-
más rendelkezésére bocsátják. 

 
5.2.    Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló, 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységé-
nek anyagi feltételeirıl szóló 1997. évi CXXIV. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 

 
 

Felek a jelen Megállapodást átolvasták, értelmezték és azt mint akaratukkal mindenben meg-
egyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
Vecsés, 2008. április 
 
 

   Szlahó Csaba             Pap András                    Szabó Dénes 
    polgármester              lelkipásztor             gondnok 

Vecsés Város  Önkormányzata                       Vecsési Református Egyházközség 
 
 
 
27.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmé-
nyek elhelyezésérıl 
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.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság 6 igen, 1 tartózkodással javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
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10/2008.(IV.29.) rendelet  

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
10/2008.(IV.29.)rendelete 

a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl 
 

Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hirdetı berendezések és hirdetmények 
elhelyezésérıl – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 16.§ (1) be-
kezdés felhatalmazása alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelmérıl 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§-a (1) bekezdése b) pontjában, 
valamint az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki 
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben (a továbbiakban: 
ÖTMr.) foglaltakra - a természetes és épített környezet védelme, illetıleg a városkép  kialakí-
tása  érdekében a következı rendeletet alkotja: 
  

Általános rendelkezések 
 
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyre, a jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságra, aki/amely a város közigazgatási területén hirdetı-berendezést, hirdet-
ményt kíván  elhelyezni. 
 
     (2) E rendelet alkalmazása szempontjából  

a) hirdetı-berendezés: az épületen, építményen vagy attól különállóan épített (létesített) 
és elhelyezett – az 1. mellékletben felsorolt - reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, 
hirdetési vagy reklámcélú építmény, kirakatszekrény, hirdetmény stb. (a továbbiakban 
együtt: hirdetı-berendezés); 

b)  reklámfelület: a reklám tartalmát egészében mutató (a tábla keretét is magába foglaló) 
felület.  

 
     (3) A város területén alkalmazható hirdetı-berendezések kivitelezésének és elhelyezésének 
részletes szabályait a  2.melléklet  tartalmazza.     
 

  Hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésének általános elıírásai 
 
2.§  (1) Hirdetı-berendezés építése, elhelyezése, létesítése, átalakítása és bıvítése – az ÖTMr. 
rendelkezéseire* figyelemmel - 

a) bejelentés alapján végezhetı: 
- az ÖTMr. hatálya alá tartozó építményen vagy attól különállóan a 2,0m2-es felület-
nagyságot  meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklám-
célú építmény, kirakatszekrény  elhelyezése, létesítése,  
- az építészeti örökség helyi védelmérıl szóló 27/2006. (XII.9.) rendelet 5.§ (1)-(2) be-
kezdésében védetté nyilvánított építményeken, területeken   hirdetési vagy reklámcélú 
építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése, létesítése;  

  b) építési engedély és bejelentés nélkül végezhetı: a 2,0m2-es  vagy  attól kisebb nagyságú  
reklám-, cég-, címtábla, vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú építmény, kirakat-
szekrény elhelyezése; 

 
*37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1.melléklet II.fej.8.pont és a III.fej.9.pontja 
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(2) Az azonos vagy együtt látszó épülethomlokzaton, kerítésen, stb. elhelyezett hirdetı-
berendezések méretét össze kell vonni (Pl. egy épülethomlokzaton elhelyezni kívánt 2 db  1 
m2-es reklámtábla vagy meglévı 1m2-es reklámtábla mellé elhelyezni kívánt újabb tábla lé-
tesítése - amennyiben méretük együttesen meghaladja a 2m2-t - bejelentés köteles.  
 
 (3) A hirdetmény (reklám, plakát, falragasz,) csak az erre rendszeresített reklámhordozón 

(szerkezeten) helyezhetı el. 
  
    (4) A közterületen 2m2-nél kisebb hirdetı-berendezés az útkezelı, a 2 m2 feletti pedig a 
közlekedési szakhatósági hozzájárulásával helyezhetı el. A vasút, az országos fıutak  szabá-
lyozási tervekben rögzített védıterületén belül hirdetı-berendezés csak a MÁV Zrt., illetıleg 
a közútkezelı  és a közlekedési hatóság hozzájárulásával létesíthetı. 
 
   (5) Az (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó bejelentést a Polgármesteri Hivatalhoz - az 
ÖTMr.-ben megjelölt nyomtatványon, az ÖTMr. 28.§ (1) bekezdés a), c) és f) pontjában sze-
replı mellékletekkel, - valamint az óriásplakátok tekintetében fotomontázzsal és látványterv-
vel együtt –  kell benyújtani. 
  
  (6) A hirdetı-berendezések létesítésének engedélyezésérıl, illetıleg tudomásul vételérıl 
szóló határozat a tervtanács elızetes véleménye alapján adható ki, ha az 
 -   a 12 m2-t   meghaladja, 

- 4 darabot meghaladó, csoportosan elhelyezett hirdetı-berendezés, 
- a teljes homlokzatfelületre kiterjedı falfestmény, 
- fényreklám, 
- a közterületen elhelyezett reklámvitrin,   
- egységes információs táblarendszer, továbbá 
- a 3.§ (5) bekezdésben foglaltak esetében. 

  
A hirdetı berendezések elhelyezésnek városképi szempontú elıírásai 

 
3.§ (1) Az építmények, nyílás nélküli építmények felületén (homlokzatán) a reklámgrafika, 
homlokzatonkénti együttes felülete a város területén nem lehet nagyobb a homlokzati felület 
50 %-ánál, de legfeljebb 12 m2 –nél. Amennyiben az építmény falfelületén nyílás található, a 
szabad homlokzati felület legfeljebb 30 %-a használható. Kivételt képez ez alól a zavaró tőz-
falak felületképzésénél a vakhomlokzatot ábrázoló és a tervtanács által jóváhagyott teljes felü-
letre kiterjedı falfestmény.   
         
      (2) A 2 m2-es és azt meghaladó felülető hirdetı-berendezéseken fel kell tüntetni a tulajdo-
nos adatait (személy/cég neve, telefonszáma, telephelye).  
 
      (3) Közterületrıl két vagy több oldalról látható hirdetı-berendezés csak két vagy többol-
dalú hirdetıfelülettel kerülhet kialakításra.  
 
     (4) Hirdetı-berendezésen nem alkalmazható   

- a KRESZ-ben szereplı táblaforma és színösszeállítás, továbbá az azokra szabványosí-
tott betőtípus és jelrendszer,  

- a villogó káprázást okozó fény, futófény, fényvisszavetı anyag, valamint olyan világí-
tótest, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti.  
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     (5) A 12 m2-nél nagyobb reklámfelülető hirdetı-berendezést – a cégtábla, címtábla, cégér 
kivételével – egymástól 15 m-nél közelebb, csak a tervtanács hozzájárulásával   lehet elhe-
lyezni.  
 
    (6) Hirdetmények azok elhelyezésére szolgáló berendezéseken csak könnyen eltávolítható 
módon, a köztisztasági elıírások betartásával helyezhetık el. 
 
4.§ (1) Hirdetı-berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más ré-
szeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerő használatát.  
 
       (2)  A közterületen hirdetı-berendezést és hirdetményt elhelyezni csak a közterületek 
alapvetı rendeltetésétıl eltérı használatáról szóló önkormányzati rendelet* alapján,  az illeté-
kes hatóságok hozzájárulásával lehet.  
 
       (3) Az egyéb funkciójú közterületi építményeken (telefonfülke, kapcsolószekrény, pavi-
lon, stb.) elhelyezett reklámhordozókat, reklámokat úgy kell tekinteni, mintha az elhelyezésé-
re szolgáló építmény a reklám tartószerkezete lenne. Ezért az ilyen típusú reklámokra a tartó-
szerkezet engedélyétıl függetlenül közterület-használati engedélyt kell kérni, és közterület-
használati díjat kell fizetni.  
 
      (4) Az egyéb funkciójú közterületi építményeken elhelyezett reklámhordózókra az ugyan-
azon típusú szabadon – egyéb funkciójú építménytıl függetlenül – álló reklámhordozók elhe-
lyezési szabályait kell alkalmazni. 
 
      (5) Az építésügyi hatóság az építés iránti bejelentést (2.§ (1) bek. a) pont) az ÖTMr. 29.§ 
(2)-(3) bekezdése alapján bírálja el. Elutasítja, ha a bejelentés és annak mellékletei nem elégí-
tik ki az ÖTMr.29.§ (2) és (3) bekezdésében elıírtakat és azok hiánypótlással sem tehetık 
szabályossá.  
  
       (6) A hirdetı-berendezés építtetıje, ha az építési engedélyben meghatározott feltételek-
nek nem tesz eleget kártalanítási igény nélkül köteles a hirdetı-berendezést – a kötelezéstıl 
függıen – átalakítani, vagy lebontani. Különös tekintettel, ha  

- az a városképi szempontoknak nem felel meg,  
- az elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy városfejlesztési felhasználásra ke-

rül, 
- egyéb fontos közérdek azt indokolja,  
- az építési engedély megadásához szükséges hozzájárulás lejárta, vagy visszavonása 

esetén,  
- a hirdetı-berendezéssel érintett üzlet, intézmény, vállalkozás, stb., vagy annak tevé-

kenysége megszőnt, illetve a hirdetı-berendezés aktualitását vesztette,  
       -  a hirdetı-berendezés és környezete karbantartását elmulasztja és errıl a hirdetı-
berendezés elhelyezıje felszólítás ellenére sem gondoskodik 
 
      (7) Az ingatlanon elhelyezett hirdetı-berendezésének a (6) bekezdésében meghatározott 
lebontásáért az ingatlan tulajdonosa, illetıleg az ingatlannal rendelkezni jogosult személy a 
hirdetı-berendezés elhelyezıjével egyetemleges felelıs.  
 
5.§ Óriásplakátot - amennyiben a szabályozási terv ettıl eltérıen nem rendelkezik - a 2. szá-
mú mellékletének 6. pontjában meghatározott helyeken és feltételekkel, lehet elhelyezni. 
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6.§ Nem helyezhetı el hirdetı-berendezés   
 - középületeken (az intézmény hirdetménye kivételével), 
- közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben,  
- közparkban, 
- közterületen álló fákon, 
- emlékmőveken,  
- szobrokon. 
 

Vegyes rendelkezések 
  
7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejőleg a hirdetı-
berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 9/2002, (V.28.) rendelet hatályát veszti. 
 
        (2) A rendelet kihirdetésének idıpontjában a város területén bejelentés nélkül kihelyezett 
hirdetıeszközökre csak akkor adható fennmaradási engedély, ha  e rendelet elıírásainak meg-
felel. A már meglévı, nem bejelentett hirdetıeszközök fennmaradását e rendelet hatályba 
lépést követı 30 napon belül lehet kérelmezni, illetıleg bejelenteni. 
  
 8.§ (1) A rendeletet Vecsés város építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet mel-
lékletét képezı szabályozási tervek figyelembe vételével kell alkalmazni.  
   
         (2) A választási hirdetıeszközök (hirdetmények) elhelyezésére külön jogszabály az 
irányadó. 
 
 9.§ A hirdetı-berendezések elhelyezésével kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. hirdetı-
berendezés létrehozása, elhelyezése, lebontása stb.) az Önkormányzat reklámszolgáltató be-
vonásával külön szerzıdésben biztosítja. 
 
 
   Szlahó Csaba    Takács Mária 
   Polgármester    jegyzı  
 
 
 
*   15/1994. (XI.20.) rendelet   

 
 
28.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Bejelentést szeretne tenni egy cég ellen, aki állítólag egészségüggyel foglalko-
zik. Kibéreltek a Mővelıdési Házban egy termet és ott  az erek szőrésével kap-
csolatos orvosi vizsgálatokat végeztek 7.800 Ft-ért, telefonos behívás útján. A 
vizsgálat után adtak egy leletet, valamint laboratóriumi vizsgálatokat javasoltak.  
Véleménye szerint ez orvosilag nézve szakmailag egy nagy semmi.  
Az a kérése, hogy a jövıben orvosi vizsgálatokat csak orvosi intézményekben 
lehessen végezni.  
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Kérése, hogy azt az építtetıt, aki épít írásban kötelezzék arra, hogy az ı általa 
tönkretett járdákat és a letördelt utakat szedje rendbe. A Toldy F.utcában bal-
esetveszélyes a járda. A Bocskai utcában le vannak törve a járdák szélei. A Bu-
dai Nagy Antal utcában és a Zrínyi utcában is ez a helyzet. A camionok teljesen 
tönkreteszik az utakat.  
Javasolja árajánlat kérését a Budai Nagy Antal utcai árok szélesítéséhez.  
 
29.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A belsı ellenırzési rendszerben sok olyan anyag érkezik, amit ki kellene szőrni. 
Megoldható a virusvédelem? 
Véleménye szerint a Temetıben készült képeket nem kellett volna e-mailban 
elküldeni. Mindenki tudja, hogy hogyan kell az illemhelyeket használni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Egy német illetıségő látogató küldte el a fotókat, 6 db-t. Megkérte az üzemelte-
tıt, hogy intézkedjen és  keresse meg ez ügyben.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Már régebben is javasolta, hogy csináljanak egy olyan zárat a WC ajtóra, amely 
pénzérmével nyílik és akkor talán nem lesz ilyen állapotú az illemhely.  
 
30.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  

- A 2008. évi munkaterv szerint  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, a nyílt testületi ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  polgármester          jegyzı  
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 


