
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. január 22-én megtar-
tott 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, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, 
Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
Szinai János fıépítészt, a hivatal osztályvezetıit, a helyi TV  képviselıt, vala-
mint a megjelent érdeklıdıket.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 15 fı képviselı jelen 
van. 
A mai ülésen Czibolya Zoltán és Vékony Ferenc képviselı urak más irányú  el-
foglaltságuk miatt nem tudnak részt venni.   
 
Az ülést megnyitja. 
 
Levételre javasolja az alábbi napirendi pontot: 
A Káposztafeszt „Vásári Rendje” 
Elıterjesztı: Doróné Zemmel Katalin 
   Dabasi János  
   Pável Béla 
 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
A Tündérkert Óvoda pályázata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
A Dózsa Gy. út 50. sz. alatt lévı rendelık internettel való ellátása 
Elıterjesztı:Dr. Fekete Károly 
  Eü.Biz.elnöke 
P+R parkolók kialakítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontotokat, melyet a Képvise-
lı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadott. 
 
A napirendi pontok végleges sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı:Támogató Szolgálat Vezetıje 
4.Napirendi pont: 
Pályázat kiírása az intézményvezetıi állásokra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
5.Napirendi pont: 
„Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése”  c. pályázat 
módosított Támogatási Szerzıdésének aláírása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
6.Napirendi pont: 
Vecsés Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló      
19/2007.(VIII.16.) rendelet módosításáról rendelet-tervezet  
 Elıterjesztı:Takács Mária 
   Jegyzı 
7.Napirendi pont: 
Köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2008. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
8.Napirendi pont: 
A 3101 j. összekötı út melletti területek közúti csatlakozása útkezelıi 
határairól szóló megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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9.Napirendi pont: 
Kiss Gizella lakásbérleti szerzıdése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
10.Napirendi pont: 
Molnár János és Molnárné Reményi Ilona új önkormányzati lakásba való 
költözése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Budapest Ferihegy zajgátló védıövezet kijelölése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
12.Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006.(IX.28.) rendelet 
módosítása, valamint a Vecsés MO autópálya- 4 sz. fıút csomópontjának 
környéke és a 3101 j. Ök. út (ecseri út) – repülıtér közötti terület Szabá- 
lyozási Terve 
Elıterjesztı:Takács Mária 
    Jegyzı 
13.Napirendi pont: 
Kiegészítı munkák a 0181 hrsz-ú úton, a Széchenyi úton és a Lırinci úton 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14.Napirendi pont: 
Sportpálya gondnoki állására kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
   Polgármester 
15.Napirendi pont: 
A Monori Földhivatal 34640/2007. sz. határozat elleni fellebbezés indoklása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
16.Napirendi pont: 
A Tündérkert Óvoda pályázata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
A Dózsa Gy. út 50. sz. alatt lévı rendelık internettel való ellátása 
Elıterjesztı:Dr. Fekete Károly 
  Eü.Biz.elnöke 
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18.Napirendi pont: 
P+R parkolók kialakítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
19.Napirendi pont: 
- Interpellációra válasz 
20.Napirendi pont: 
- Interpelláció 
21.Napirendi pont 
- Kérdésre válasz 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
25.Napirendi pont: 
Felterjesztés címadományozásra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A pályázatokkal kapcsolatban egyeztetést folytattak a Bp.Airport Zrt-vel.A fej-
lesztések tekintetében arról kell beszámolni, hogy a legnagyobb tulajdonosi táb-
lát képviselı ACP csoporttal sikerült ıket összehozni. A Szabályozási Terv mó-
dosítására is szükség van. Reméli, hogy ık egymással meg tudnak állapodni. Jos 
Lammers úr személyében új vezérigazgató került kinevezésre a Bp.Airport Zrt-
nél. 
Megkeresték a Budapesti Közlekedési Szervezı Kht. és a COWI Magyarország 
Kft. képviselıi azzal, hogy Pest megyében néhány nagyobb településen a for-
galmas vasútvonalak mentén alakítanának ki parkolókat. 13 önkormányzattal, a 
MÁV-al és a két szervezettel már történt egyeztetés arról, hogy az önkormány-
zatok kössenek velük megállapodást, melyben együtt pályáznak parkolóhelyek 
létesítésére, kerékpár tárolók létesítésére. 12 önkormányzat már jelezte, hogy 
részt kívánnak venni a pályázaton. Úgy érzi, érdemes ezzel foglalkozni, 56-60 
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millió Ft-os beruházásról lenne szó, 10-15 %-os önrészt kell vállalni. Az önrészt 
és a tervezési költségeket kell vállalni, ha megvalósul a projekt.  
A Tündérkert Óvoda pályázat megerısítése folyik.  
A 700 millió-s kötvény kibocsátása végsı szakaszához érkezett.  
Az idıskorúak ellátása társadalmi formában történik január 1-tıl. 
A költségvetés tervezése folyamatban van. Tervezési egyeztetést tartottak de-
cember folyamán. A régészeti lelıhelyek felülvizsgálatát be kell tervezni. 
A Temetı utcai oldalon megkezdıdött a növényzet  kiírtása a kerítés rendezésé-
vel együtt. A régi sírkövek melletti kerítés megépítése Laczkovics úr ajánlata 
alapján történik.  
Vasárnap került megrendezésre a Falusi Iskolában a Magyar Kultúra Nap-ja. 
Nagy érdeklıdés kísérte, sokan voltak, jól érezték magukat. Ez megerısíti azt az 
elgondolást, hogy érdemes ilyet programokat szervezni és csinálni.  
 
Miután más hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrıl szóló tájékoztatást, melyet a Képviselı-testület 15 egyhan-
gú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

elfogadta. 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Képviselı-testület 

lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 

 
 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról 
Elıterjesztı:Támogató Szolgálat Vezetıje 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Köszönti a Támogató Szolgálat vezetıjét Pap Bernadett asszonyt. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a kérdések tisztázásra kerültek, elfoga-
dásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Pap Bernadett asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az elıterjesztést. 
 
Pap Bernadett Támogató Szolgálat Vezetıje: 
Nem kívánja kiegészíteni, a feltett kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Szlahó Csaba polgármester:  
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

1/2008.(I.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Támogató Szolgálat 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
 
4.Napirendi pont: 
Pályázat kiírása az intézményvezetıi állásokra 
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, melynek során kifogást emeltek a Kul-
túrház és a Könyvtár vezetıi pályázat kiírásánál. Nem szeretnék, ha a német 
nyelvtudás elıfeltételként szerepelne. Ez véleményük szerint nem szükséges a 
munkakör betöltéséhez.  
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Balogh Csongor képviselı: 
Nem érti, miért nem lényeges a nyelvtudás, éppen hogy a Könyvtárban fontos-
nak tartja. Véleménye szerint elıny az, ha valaki nyelvismerettel rendelkezik a 
mai világban.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Mővelıdési Ház, illetve a Könyvtár vezetıi pályázati ki-
írásban a nyelvtudáshoz kapcsolódó rész oly módon történı módosítását, hogy 
az „ idegen nyelvtudás elıny”, melyet a Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadott.  
Szavazásra teszi fel a Mővelıdési Ház, illetve a Könyvtárhoz kapcsolódó módo-
sításokkal a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határo-
zatát: 
 

2/2008.(I.22.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír 
ki a határozat melléklete szerinti felhívással az alábbi intézmények 
vezetıi állásának betöltésére: 
• Kisfaludy Utcai Óvoda 
• Vecsési Zeneiskola 
• „József Attila” M ővelıdési Ház 
• „Róder Imre” Városi Könyvtár 
• Semmelweis Bölcsıde 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szak-

közlönyökben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ internetes oldalán, Vecsés város hon-
lapján, a Vecsési Tájékoztatóban, valamint a Vecsési TV-ben tör-
ténı megjelentetésérıl. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
          Jegyzı 
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        Melléklet 

 
 

Pályázati felhívás 
 
A pályázatot meghirdetı szerv:  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 
Kisfaludy utcai Óvoda 
(német nemzetiségi nyelvet tanító intézmény) 
2220. Vecsés,  Kisfaludy u. 13-15. 
 
A meghirdetett beosztás: 
Óvodavezetı 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- szakirányú fıiskolai végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- német nyelvtudás elıny 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 
Illetmény: 
A Kjt. szerint 
 
Egyéb juttatások: 
Magasabb vezetıi pótlék 
 
A megbízás ideje: 
2008. augusztus 01.- 2013. július 31. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
Az Oktatási Közlönyben történı megjelenéstıl számított 30 nap 
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 
(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
Az Oktatási Közlönyben történı megjelenéstıl számított 90 napot követı elsı Képvi-
selı-testületi ülés. 
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Pályázati felhívás 

 
A pályázatot meghirdetı szerv:  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 
Vecsési Zeneiskola 
2220. Vecsés, Erzsébet tér 1. 
 
A meghirdetett beosztás: 
Igazgató 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- szakirányú egyetemi  vagy fıiskolai végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 
Illetmény: 
A Kjt. szerint 
 
Egyéb juttatások: 
Magasabb vezetıi pótlék 
 
A megbízás ideje: 
2008. augusztus 01.- 2013. július 31. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
Az Oktatási Közlönyben történı megjelenéstıl számított 30 nap 
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 
(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
Az Oktatási Közlönyben történı megjelenéstıl számított 90 napot követı elsı Képvi-
selı-testületi ülés. 
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Pályázati felhívás 
 
A pályázatot meghirdetı szerv:  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 
József Attila Mővelıdési Ház 
2220. Vecsés, Károly u. 1. 
 
A meghirdetett beosztás: 
Igazgató 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- szakirányú egyetemi végzettség  vagy 
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizs-

ga  vagy 
- fıiskolai közmővelıdési végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- idegen nyelvtudás elıny 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 
Illetmény: 
A Kjt. szerint 
 
Egyéb juttatások: 
Magasabb vezetıi pótlék 
 
A megbízás ideje: 
2008. augusztus 01.- 2013. július 31. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában történı megjelenéstıl szá-
mított 30 nap 
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 
(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
Az Oktatási és Kulturális  Minisztérium hivatalos lapjában történı megjelenéstıl szá-
mított 60 napon belül. 
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Pályázati felhívás 
 
A pályázatot meghirdetı szerv:  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 
Róder Imre Városi Könyvtár 
2220. Vecsés, Károly u. 2. 
 
A meghirdetett beosztás: 
Igazgató 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- szakirányú egyetemi végzettség  vagy 
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizs-

ga  vagy 
- fıiskolai könyvtárosi végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- idegen nyelvtudás elıny  
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 
Illetmény: 
A Kjt. szerint 
 
Egyéb juttatások: 
Magasabb vezetıi pótlék 
 
A megbízás ideje: 
2008. augusztus 01.- 2013. július 31. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
Az   Oktatási és Kulturális  Minisztérium hivatalos lapjában történı megjelenéstıl 
számított 30 nap 
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 
(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában történı megjelenéstıl szá-
mított 60 napon belül. 
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Pályázati felhívás 
 
A pályázatot meghirdetı szerv:  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 
Semmelweis  Bölcsıde 
(2220. Vecsés,  Mária u. 1.) 
 
A meghirdetett beosztás: 
Intézményvezetı 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- a15/1998.(IV.30.) NM rendeletben meghatározott –a Bölcsıde vezetıjére vonat-

kozó- képesítés 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függı kezeléséhez hozzájárul 
- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 
fenn. 

 
Illetmény: 
A Kjt. szerint 
 
Egyéb juttatások: 
Magasabb vezetıi pótlék 
 
A megbízás ideje: 
2008. július 01.- 2013. június 30. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
A Szociális Közlönyben történı megjelenéstıl számított 30 nap 
Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 
(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A Szociális Közlönyben történı megjelenéstıl számított 90 napon  belül. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Ezen a napirenden belül tárgyalják meg Mátyás Gyuláné a Kisfaludy Óvoda ve-
zetıjének felmentését. 
A határozati javaslat kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a II.Határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

3/2008.(I.22.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Mátyás 
Gyulánét, a Kisfaludy utcai Óvoda vezetıjét felmentésének teljes idı-
tartamára, 2008. augusztus 1-tıl 2009. március 31-ig terjedı idıszak-
ra mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi okmányok 

elkészíttetésérıl.  
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Szlahó Csaba 

      Polgármester 
3) Felkéri a Jegyzıt, hogy 1. pontban foglaltak anyagi fedezetének ter-

vezésérıl gondoskodjon a 2008. évi és a 2009. évi költségvetésben. 
 
Határid ı: a 2008. évi és 2009. évi költségvetés tervezése 
Felelıs:    Takács Mária 

            Jegyzı 
       

 
5.Napirendi pont: 
„Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése”  c. pályázat 
módosított Támogatási Szerzıdésének aláírása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

4/2008.(I.22.) határozat 
 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a „Buda-
pest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképének elkészítése” címő pályázat, 
módosított Támogatási Szerzıdésének aláírásával.  
 
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerzıdés végleges válto-
zatának aláírására. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
 
6.Napirendi pont: 
Vecsés Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló      
19/2007.(VIII.16.) rendelet módosításáról rendelet-tervezet  
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: 
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A Bizottság tárgyalta és javasolja az elıterjesztés elfogadását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Rendelet terveze-
tet, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét: 
 

1/2008.(I.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
 

1/2008.(I.22.) rendelete  
Vecsés város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló 

19/2007. (VIII. 16.) rendelet módosításáról 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés város egyes 
területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló 19/2007. (VIII.16.) 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról – az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján – a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az R. 1.§ (1) bekezdésében elıírt változtatási tilalom idıszaka nyolc hó-
napról - az R. hatálybalépésétıl számított - tizenhárom hónapra módosul.  
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.    
 
 Szlahó Csaba sk.      Takács Mária sk. 
 Polgármester      jegyzı 
 
 
 
7.Napirendi pont: 
Köztisztviselık teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2008. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
 
Takács Mária jegyzı: 
A határozati javaslatot az alábbiakkal egészíti ki: az Építési Osztály hatósági 
munkája tekintetében a hatósági engedélyezési eljárást és használatba vételi eljá-
rást követı építés-hatósági ellenırzésekkel kapcsolatos intézkedés megtörténte 
és annak számonkérése.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

5/2008.(I.22.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló 2008. évre vonatkozó kiemelt 
célokról szóló elıterjesztést és a kiemelt célokat a mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 

 
Határid ı : azonnal 
Felelıs:    Takács Mária 

 Jegyzı 
 
 

 
         MELLÉKLET  
 
 
 
A Hivatal valamennyi dolgozójának kiemelt feladata: 
 

• Továbbra is kiemelten fontos, hogy az ügyintézésben tovább erısödjön a szolgáltatói 
jelleg és fokozottan érvényesüljenek az ügyfélbarát  igazgatás eszközei és módszerei. 

 
• Elengedhetetlen A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi  CXL. törvényben (KET) foglaltak maradéktalan betartása, gyakorlati 
alkalmazása. 

 
• A 2005. évben elnyert ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszer 

megırzése és továbbfejlesztése.  
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• A 2008. évi népszavazás zökkenımentes lebonyolítása. 
 

• Fontos feladat a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő kihasználása. 
 

• Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a településen a jogsértések megelızése, 
megszüntetése érdekében a köztisztviselık kísérjék figyelemmel a település életét, hi-
vatalból kezdeményezzenek eljárást a tapasztalt  hiányosságok megszüntetésére. 

 
 
Vagyongazdálkodás: 
 
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a település közterületein folytatott fejlesztési ill. 
beruházási munkálatok végzése csak  a munkaterület hivatalos átadása után kezdıdhet meg, a 
befejezést követıen a munka átvétele megkülönböztetett pontossággal történjen. 
A vagyongazdálkodás keretén belül meg kell oldani, hogy a vagyonnal kapcsolatos feladatok 
végzése jogszerő és szervezett keretek között történjen. 
 
Pénzügy: 
 
A költségvetés végrehajtása érdekében –biztosítva a mőködést és a fejlesztés, beruházás fede-
zetét- takarékos gazdálkodás megteremtése. 
 
Építési Osztály: 
Az Építési Osztály hatósági munkája tekintetében a hatósági engedélyezési eljárást és haszná-
latba vételi eljárást követı építés-hatósági ellenırzésekkel kapcsolatos intézkedés megtörténte 
és annak számonkérése.  
 
 
8.Napirendi pont: 
A 3101 j. összekötı út melletti területek közúti csatlakozása útkezelıi 
határairól szóló megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Bizottság elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

6/2008.(I.22.) határozat 
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 3101. j. ösz-
szekötı út 18+851,65 km szelvényében kiépülı körforgalmú csomó-
pont és a hozzá csatlakozó ágak, valamint a 343,48 m hosszú szervízút 
kezelıi határainak megállapítására vonatkozó „Megállapodás”-t jó-
váhagyja.  

 
 

2.) Utasítja a Polgármestert a tárgyi „Megállapodás” aláírására. 
  

Felelıs:       Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
 
9.Napirendi pont: 
Kiss Gizella lakásbérleti szerzıdése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést azzal,  hogy a lakás bérletét 2 évben java-
solja meghatározni.  
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását azzal, hogy a lakás bérletét 1 
évben és 3 hónapos felmondási idıben határozzák meg. Az ingatlan folyamato-
san értékesítés alatt van, elıbb-utóbb megtalálják a hasznosítás legjobb formáját.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Ha bérleti szerzıdést kötnek a Képviselı-testület lakásbérleti jogviszonyról szó-
ló rendelet  alapján kötik meg a szerzıdést. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
Elfogadja a Gazdasági Bizottság módosító indítványát, mely szerint  a lakás bér-
letét 1 évben határozzák meg.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely 
szerint a lakás bérletét 1 évben határozzák meg, melyet a Képviselı-testület 13 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és meghozta 
határozatát: 
 

7/2008.(I.22.) határozat 
 
 
1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Fı u. 
60.sz. alatti önkormányzati lakás  bérletét határozott idıre, 1 évre biztosítja  
Kiss Gizella részére. 
 
2.   Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Szlahó Csaba Polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
10.Napirendi pont: 
Molnár János és Molnárné Reményi Ilona új önkormányzati lakásba való 
költözése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Kérdezi, hogy Molnár János és felesége milyen jogcímen lakhat ott úgy, hogy 
még egy minimális bért sem fizetne érte? Amikor karbantartás lesz a házon, azt 
ki fogja fizetni? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását egyhangúlag támogat-
ja.  A 90-es évek elején kötöttek Molnár Jánossal egy megállapodást, amelyben 
részére holtig tartó használatot biztosítottak. Egyetért Lırincz Ferencné asszony 
által elmondottakkal, de azt a megállapodást az akkori Képviselı-testület hagyta 
jóvá. A mostani ingatlan használatakor  Molnár Jánosnak a rezsi költségeket kell 
fizetnie. Egyetért azzal, hogy valamennyi bérleti díjat fizessen.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Ügyvéd által megfogalmazott és ellenjegyzett  szerzıdés van, mely szerint az 
Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulásával holtig tartó használati jogot 
biztosít úgy, hogy semmit nem kell fizetnie a lakás használatáért. Ez polgárjogi 
megállapodás. Ezt csak közös megegyezéssel lehet módosítani.  
 
Oláh László képviselı: 
Javasolja olyan megállapodás kötését Molnár Jánossal, amely szerint egy állag-
megırzési vállalással kötelezettséget vesznek be a szerzıdésbe? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosító indítványt, mely 
szerint az épület megóvása, valamint  a javítási, karbantartási költségek Molnár 
Jánost és Molnárné Reményi Ilonát terheli, a Képviselı-testület 14 igen szava-
zattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 

8/2008.(I.22.) határozat. 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Toldy 
F. u. 42. sz. alatti önkormányzati lakás kizárólagos, holtigtartó, in-
gyenes használatát biztosítja Molnár János és Molnárné Reményi 
Ilona részére azzal, hogy a megállapodást módosítani kell a vonatko-
zásban, hogy a rezsiköltségeket a továbbiakban a használó fizeti, va-
lamint az épület állagmegóvása érdekében és a javítási, karbantartási 
munkálatoknál keletkezett költségeket is használó fizeti.  
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2) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
11.Napirendi pont: 
Budapest Ferihegy zajgátló védıövezet kijelölése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, a Képviselı-testület részére kiosztásra került a határozati 
javaslat.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A Bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztés elfogadását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja annak elfogadását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A XVIII. kerületi önkormányzat is hasonlóan határozott. A kerület tekintetében 
már szakértıi véleménnyel rendelkeznek. Nem támogatták és nem fogadták el. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Ha nem fogadják el a zajtérképet elveszik maguktól azt a lehetıséget, hogy hi-
vatalból kezdeményeztessék a zajtérkép elkészítésének költségeit a Repülıtér 
terhére. Ha az elızı zajtérképet elfogadják, akkor  már a Vecsésen lévı ingatla-
nok passzív zajvédelemben részesültek volna. A járatsőrőség és a gépek zajki-
bocsátása csökkent. Ha nem fogadják el a zajtérképet kizárják azt, hogy hivatal-
ból kérjék a Repülıteret annak érdekében,  hogy a hatóságnál járjanak el és fris-
sítsék a zajtérképet.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szeretnének felállítani egy olyan szakértıi csoportot, amely részt venne a vizs-
gálatokban, figyelemmel kísérné azokat.  
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Balogh Csongor képviselı: 
Ne egyenértékő zajterhelésrıl szóljon a rendelet, hanem az adottról. Az elızı 
zajtérképet ha elfogadták volna, most sok lakosnak jó volna. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
Egyetért Balogh Csongor képviselı úr által elmondottakkal. A zajtérkép abszo-
lút hamis képet adott a zajszintrıl mivel egyenértékő méréseket tartalmazott.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Kortye Vilmos hozzászólásának megadását, melyet a Kép-
viselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott.  
 
Kortye Vilmos William´s TV:  
Nem Magyarországon készítik a zajtérképet, hanem Angliában. Üllı Városban 
résztvett testületi ülésen, ahol nem fogadták el és beküldték módosításra.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Mire elkészül egy zajtérkép, sok hatóságon megy keresztül. Sok munka van 
benne. Egyszer el kellene fogadni, hogy a Repülıtér is tudjon dolgozni és frissí-
teni a bázist.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Pável Béla hozzászólásának megadását, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Pável Béla: 
Sok cégnek van szabvány szerinti mérımőszere. Javasolja, hogy néhány zajmé-
rést itt maguk végezzenek el, különös tekintettel a temetı területére a decibel 
értékek vonatkozásában.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

9/2008.(I.22.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Budapest Fe-
rihegy zajgátló védıövezetének kijelöléséhez megküldött tervdokumentá-
ciót nem fogadja el. 
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2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Vecsés Város lakosainak érdekképvi-
selete céljából a Budapest Ferihegy zajgátló védıövezeti kijelöléshez 
szükséges tervdokumentáció módosítása ügyében járjon el és szakirányú 
céggel a tervdokumentációt vizsgáltassa felül, Vecsés Várost érintı köz-
vetlen és közvetett zajterhelés felmérésével együtt. 

Határid ı: azonnal és folyamatos 

Felelıs:  Szlahó Csaba  
  Polgármester 

 
12.Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006.(IX.28.) rendelet 
módosítása, valamint a Vecsés MO autópálya- 4 sz. fıút csomópontjának 
környéke és a 3101 j. Ök. út (ecseri út) – repülıtér közötti terület Szabá- 
lyozási Terve 
Elıterjesztı:Takács Mária 
    Jegyzı 
 
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 az elıterjesztést, támogatja a határozati javaslat elfogadá-
sát.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet. 
 
Szinai János fıépítész: 
A térképen bemutatja a terület régészeti helyeit.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta: 
 

2/2008.(I.22.) rendelet 
 

Vecsés város Önkormányzatának   
 2/2008. (I.22.) rendelete 
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a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.)  rendelet módosításáról, 
valamint a Vecsés, M0 autópálya - 4.sz. fıút csomópontjának környéke és a 3101. j. ök. út 
(ecseri út) - repülıtér közötti terület Szabályozási Tervérıl 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Város építési 
szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) módosításáról, 
valamint az M0 autópálya - 4.sz. fıút csomópontjának környéke és a 3101. j. ök. út 
(ecseri út) - repülıtér közötti terület Szabályozási Tervérıl - a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésének, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló és az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 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 Az M0 autópálya - 4.sz. fıút csomópontjának környéke és a 3101. j. ök. út 
(ecseri út) - repülıtér közötti terület Szabályozási Terve (M=1:2000).” 
 
2.§ A VÉSZ VI. fejezete a következı alcímmel és 50/B.§-al egészül ki: 

 
„Vecsés, M0 autópálya - 4.sz. fıút  csomópontjának környéke és a 3101. j. ök. út (ecseri út) - 

repülıtér közötti terület  Szabályozási Terve (T-13) 
 

50/B.§ (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya a Ferihegyi Nemzetközi Repülıtér 
– Ecser közigazgatási határa – a 3101. j. összekötı út – Üllı közigazgatási határa - - a 033/1 
hrsz. meglévı kerítésvonala – a 3101.j. összekötı út – 4. sz. fıút – a 039/553 hrsz.és a 043/4 
hrsz. nyugati határa által határolt területnek a T-13 számú szabályozási tervlapon (SzT) meg-
jelölt területére terjed ki. 
 
       (2) A szabályozási terv alkalmazása: 

a) a szabályozási terven kötelezınek kell tekinteni  
- szabályozási vonalat és szabályozási szélességet, 
- az övezetek, építési övezetek határát és kijelölését, 
- a kötelezı megszüntetéseket,  
- az országos vagy településszerkezeti jelentıségő utak övezeteit, 
- a tervezett nagysebességő vasút felszín alatti nyomvonalának helybiztosítását, 
- a kiszolgáló utakat, 
- a védıtávolságok határait, a védıterületeket, 
- a nem bekeríthetı, telken belüli beültetési kötelezettségő területrészek kijelölését, 
- a beültetési kötelezettségő egyéb területeket; 

      b)  az építési hely és a feltételhez kötött építési hely határát a VÉSZ 12.§ (2) bekezdés 
figyelembe vételével kell alkalmazni; 

     c) az a) pontban nem említett elemek e rendelet és a vonatkozó jogszabályok keretei 
között megváltoztathatók. 

 
(3) Az SZT területén lévı régészeti lelıhelyeken, bármely telekalakítási és földmunkával járó 
építési tevekenység a VÉSZ 30.§ (2) és (3) bekezdésének elıírásai szerint történhet. 
 
(4) Az olaj-vezeték biztonsági övezetén (védıterületén) belül tilos: 

a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 
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b) a tőzrakás, illetve anyagok égetése; 
c) a vezeték állagát veszélyeztetı maró- és tőzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; 
d) a robbantási tevékenység; 
e) anyagok elhelyezése, tárolása; 
f) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztetı egyéb növények ültetése, 

valamint a 0,5 m-nél nagyobb mélységő talajmővelés, a kézimunkával végzett 
régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, tereprendezés a vezeték 
tengelyétıl mért 5-5 m távolságon belül; 

g) jármővek állandó vagy ideiglenes tárolása. 
 

(5) A 4. sz. fıút elkerülı szakasza mellett a VÉSZ 17. § (1) bekezdés a) és b) pontját az alábbi 
eltéréssel kell alkalmazni: 
Az úttengelytıl számított 

- 60 m belül kerítés nem létesíthetı, ezen belül fásított, erdısítésre javasolt zöldfelülető 
telekterületet kell kialakítani, 

- a 60 és 100 m közötti teleksávban útburkolat, parkoló, épületnek nem minısülı 
építmény, valamint a 80 és 100 m közötti teleksávban raktár és mellékhelyiség 
funkcióval rendelkezı épület csak az illetékes közlekedési hatóság hozzájárulásával 
helyezhetı csak el, 

- 100 m-en belül szabadtéri raktározás, árufeltöltés, rakodás az útról látható módon 
nem folytatható, reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés nem 
helyezhetı el. 

 
(6) Az egyes telkek beépítése, felhasználása során a közutakon közlekedık vakítás elleni 
védelmérıl gondoskodni kell. 
 
(7) A tervezett magánút az érintett ingatlanok telekalakítása függvényében valósítható meg 
vagy hagyható el. Magánút létesítése esetén azt  teljes hosszában ki kell építeni. Szélessége az 
ecseri úti csomópont elıtt 20 m, a repülıtér melletti szakaszon – az olajvezeték kiváltása 
függvényében – min. 16 m. Az út az önkormányzattal kötött megállapodással önkormányzati 
tulajdonba adható. 
 

(8) A területen belül a VÉSZ 19.§ (2) bekezdésében elıírt területbiztosítás szélessége az 50-50 
m védıtávolság tengelyvonalában - a MÁV Zrt. elızetes hozzájárulása alapján - 20 m. 
A védıterületen belül kijelölt, „feltételhez kötött építési hely”-en építési tervékenység csak a 
közlekedési hatóság hozzájárulása esetén engedélyezhetı, illetve végezhetı. 
 
(9) A beépítésre szánt övezetbe sorolt telkek határai mentén legalább szimpla fasor 
telepítendı. 
 
(10) A Ferihegyi repülıtér megközelítési sávjában:  

 a) a felszállópálya tengelyétıl számított 40-40 m széles sávban épület nem létesíthetı; 
 b) a kerítés építése is építési engedély köteles; 
c) minden telekalakítási és építési engedélyezési eljárásba az illetékes légügyi hatóságot 
be kell vonni;  
d) a légügyi hatóság az engedélyezés során a repülés biztonsága érdekében az építmények 
kialakítására külön elıírásokat tehet (pl. a tervezett fényforrások árnyékolása, 
tükrözıdésmentes felületképzések elıírása, stb.). 

 
(11) A repülıtér légi megközelítési sávja, akadálysíkja, a 4. sz. fıút 100 m-es védısávja, 
valamint a tervezett nagysebességő vasút 2x50 m-es védıtávolsága által érintett telkek 
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beépítése során kumulatív (légi, közúti és vasúti zajterhelés együttes figyelembe vétele) 
zajszámítással és/vagy méréssel kell a tervezett épületek zajterhelését meghatározni. A 
mérés/számítás során az út és repülıtér középtávon becsült forgalmát, ill. nagyobb távon a 
nagysebességő vasút várható hatásait kell figyelembe venni. A számított/mért zaj- és 
rezgésterhelés alapján kell az épületek mőszaki védelmét méretezni oly módon, hogy az 
épületen belüli zajterhelési határértékek betarthatóak legyenek, az épületek a várható 
rezgésterhelésre méretezve legyenek. 
 
(12) A repülıtér légi megközelítési sávja és akadálysíkja által érintett telkek épületei 
szerkezeteinek méretezésénél a méretezési szabványban nem szereplı, az elhaladó 
repülıgépek által keltett légáramlási viszonyokat és az általa az épületre ható erıhatásokat 
külön vizsgálni kell és a szerkezetek kialakításánál, méretezésénél figyelembe kell venni.” 
 
3.§ (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.  
 
      (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a VÉSZ 1.§ (3) belkezdés a) pontjában 1. 
mellékletként szereplı T-1/M1 rajzszámú szabályozási tervnek a T-13 rajzszámú (M=1:2000) 
szabályozási tervlapot érintı területére vonatkozó része hatályát veszíti. 

 
 
 
 
 
 
 
13.Napirendi pont: 
Kiegészítı munkák a 0181 hrsz-ú úton, a Széchenyi úton és a Lırinci úton 
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 a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

10/2008.(I.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a 0181. 
hrsz. úton, a Lırinci úton és a Széchenyi úton a kiegészítı munkák 

Szlahó Csaba  Takács Mária   
polgármester  jegyzı 
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elvégzéséhez, amelyre 7.638.954,- Ft  bruttó összeget biztosít a 2008. 
évi költségvetésében. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kiegészítı munkák 
megrendelésére. 

 Felelıs: Szlahó Csaba 
    polgármester 
Határid ı: azonnal és folyamatosan 
 

3. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az összeg 2008. évi 
költségvetésben történı tervezésérıl. 
 
Felelıs: Takács Mária 
    Jegyzı 
Határid ı: 2008. évi költségvetés elfogadása 

 
 
14.Napirendi pont: 
Sportpálya gondnoki állására kiírt pályázat elbírálása 
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: 
Az állás betöltésére három pályázat érkezett. A harmadik pályázó pályázata ké-
sıbb érkezett, de azt idıben adta fel. Szakirányú kiírásnak egyik pályázó sem 
felelt meg. Az elképzelés egy család lett volna, ezért úgy döntöttek, hogy ezt a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítják és új pályázat kerüljön kiírásra.  
 
Balogh Csongor képviselı: 
Mindkét pályázati elbírálásnál jelen volt. Itt a pálya karbantartásáról van szó, 
nem volna baj, ha kertész szakirányú végzettséggel is bírna a pályázó. Úgy kell 
a pályázatot kiírni, hogy a pályázó tisztában legyen azzal, hogy milyen feladato-
kat kell ellátnia. Véleménye szerint ez a pályázati kiírás nem jó. Valamilyen ker-
tészeti szaklapban vagy szakirányú lapban kellene pályáztatni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Egyetért a képviselı úr által elmondottakkal. A fı koncepció az volt, hogy gond-
nok legyen, aki ért a pálya karbantartásához. Lehet módosítani a kiírás kritériu-
mait. 
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Javasolja, hogy nyilvánítsák eredménytelennek a pályázatot, és az állás betölté-
sére vonatkozó új pályázati kiírást az OMSB terjessze a Képviselı-testület feb-
ruár 14-én tartandó rendkívüli ülésére, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta ha-
tározatát: 
 
 

11/2008.(I.22.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a sportpálya 
gondnoki állásának betöltésére kiírt pályázat pályázati eljárását 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
2) Az állás betöltésére vonatkozó új pályázati kiírást az OMSB terjessze 

a Képviselı-testület február 14-én megtartandó rendkívüli ülésére. 
 
Határid ı: 2008. február 14. 
Felelıs: Dr.Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
 
15.Napirendi pont: 
A Monori Földhivatal 34640/2007. sz. határozat elleni fellebbezés indoklása 
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: 
Az elıterjesztés különbözı régészeti lelıhelyek kérdését tartalmazza, úgy érzik 
indokolatlanul feltüntetett régészeti lelıhelyek vannak. A Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és megalkotta: 
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12/2008.(I.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Monori Földhivatal 34640/2007 
sz. határozata ellen a jogorvoslati kérelmet nyújt be az alábbi indoklással: 
 
 
A Monori Földhivatal 2007. dec. 12.-én kézhez vett 34640/2007 sz. határozatában, a re-
pülıtér területének keleti oldalának szomszédságában, a 0215-ös hrsz. alszámaival érin-
tett földterületekre a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dokumentációs Igazgatóságá-
nak 600/0182/001/2007 sz. határozata alapján „Általánosan védett régészeti lelıhely”-et 
jegyzett be, MO83. lelıhely elnevezéssel. Vecsés Város Önkormányzatának ezen a terü-
leten két hrsz.-on fekvı tulajdona van: a 0215/121 és a 0215/125 hrsz. A határozat több 
mint 115 db. ingatlant érint. 
A felülvizsgálat alatt lévı helyi építési szabályzat és szabályozási terven a régészeti lelı-
helyeket fel kell tüntetni, és beépítésükre csak a terület régészeti feltárása és a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása után kerülhet sor. 
A régészeti lelıhelyek száma Vecsés közigazgatási területén igen megnıtt az elmúlt 2-3 
évben, a 2001 évben elfogadott szabályozási tervhez képest, ami a város tervezett fejlesz-
tését esetleg megalapozatlanul akadályozhatja. A szabályozási tervekben megjelölt terü-
letek nagyságrendileg pontatlanok, nem lehet kiterjeszteni érvényességét pl. olyan terü-
letekre, ahol a földrészletet (xy. hrsz.) csak egy kis részén érintik. Itt pontosabb felmé-
résre van szükség.  
A lelıhelyek megállapításának felülvizsgálatára szakértıi véleményt rendelt meg az Ön-
kormányzat, amely még nem készült el, ez várhatóan még egy pár hónapot igényel, így 
az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzés megalapozatlan lenne és indokolatlan kor-
látozásokat jelentene a tulajdonosok számára. 
 
Vecsés Város Szabályozási Terve, a 18/2006 (IX. 28.) Ök. rendelet 2007. szeptemberétıl 
felülvizsgálat alatt van, amelyen fel kell tüntetni a valós régészeti lelıhelyeket, ezeket új 
szakvéleményre és örökségvédelmi hatástanulmányra alapozva, így kérjük a T. II. fokú 
hatóságot, hogy a Monori Körzeti Földhivatal 34640/2007 sz. határozatát helyezze hatá-
lyon kívül és az eljárást az örökségvédelmi hatásvizsgálat befejezéséig és a lelıhelyek 
területének pontos meghatározásáig függessze fel.  
Fellebbezésünkkel kapcsolatban, 2007. dec. 27.- én A Monori Körzeti Földhivatal átvette 
indoklás nélküli jogorvoslati kérelmünket. 
 
 
Vecsés 2008-01-17        Tisztelettel: 
 
 

Szlahó Csaba  
polgármester  

 
Felkéri a Jegyzıt, hogy a fellebbezést a hivatalos úton küldje meg az elsı fokon eljáró 
hatóságnak. 
 
Felelıs: Takács Mária – jegyzı 
Határid ı: azonnal   
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16.Napirendi pont: 
A Tündérkert Óvoda pályázata 
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.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı. 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

13/2008.(I.22.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 243/2007. (XII.18.) számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki: a pályázati projekt összköltsége: 275 970 
000,- Ft, amelyhez az Önkormányzat 27 597 000,- Ft önrészt biztosít a 2008. évi 
költségvetés terhére. 
 

2) Felkéri a jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetés elıkészítése során gondoskodjon 
az     
önrész tervezésérıl. 

 

 Felelıs: Takács Mária 
    jegyzı 
 

Határid ı:  2008. évi költségvetés elfogadása 
 
3.) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 
 

Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
Határid ı: 2008. január 28. 
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17.Napirendi pont: 
A Dózsa Gy. út 50. sz. alatt lévı rendelık internettel való ellátása 
Elıterjesztı:Dr. Fekete Károly 
  Eü.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Az OEP kérte az internet számot, de nem tudták megadni, mert nincs. Ennek 
már január 1-tıl mőködnie kellett volna. A betegjogosultságot is az interneten 
keresztül állapítják meg. Két rendelı van: a gyermekrendelı és a felnıtt rendelı 
+ a védınıi szolgálat is, de a két rendelınek feltétlenül szüksége van az inter-
netre.  
 
Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Alosztály Vezetı: 
December hónapban már megrendelték az internetet az MTT-tıl.  
 
Oláh László képviselı: 
Javasolja, hogy azoknak a betegeknek, akiknek nincs jogosultsága, adjanak 
olyan tájékoztatót, hogy mit kell tenniük, mit csináljanak, hogy a rendszerbe 
bekerüljenek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

14/2008.(I.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Dózsa 
Gy. út 50. sz. alatt lévı orvosi rendelıkbe biztosítja az internet kiépí-
tését, melyhez a fedezetet a 2008. évi költségvetésben biztosítja, azzal 
a feltétellel, hogy a szolgáltatás díját a felhasználók részére tovább-
számlázza. 

2. Felkéri a jegyzıt, gondoskodjon, hogy a 2008. évi költségvetésbe a 
fenti költség betervezésre kerüljön. 

 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı 
Határid ı: azonnal 
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18.Napirendi pont: 
P+R parkolók kialakítása 
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 TFKB tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet 
a Képviselı-testület 14 egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta határozatát: 
 

15/2008.(I.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Közép-
magyarországi Operatív Program keretében a „Parkolók és csomópontok 
fejlesztésére (KMOP-2007-2.3.1 „C” komponens)” történı pályázat 
benyújtásánál konzorciumi partnerként csatlakozzon a Budapesti Közlekedés-
Szervezı Kht. által benyújtandó pályázati projekthez. 

2. A pályázat elıkészítéséhez és benyújtásához biztosítja a Vecsés Város területére 
esı tervdokumentációk, a pályázatkészítés és egyéb dokumentumok 
elkészítésének költségeit, valamint a pályázati projekt Vecsés Városra jutó 
önrészét a 2008. évi költségvetésben. 

3. Felkéri a jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetés elıkészítése során gondoskodjon 
az önrész, valamint az elıkészítés költségeinek tervezésérıl. 

 

Felelıs: Takács Mária 
jegyzı 

Határid ı:   2008. évi költségvetés elfogadása 

4. Felkéri a polgármestert a konzorciumi együttmőködési megállapodás aláírására, 
valamint pályázati dokumentáció elıkészítésére. 

              Felelıs:   Szlahó Csaba 
                   polgármester 
              Határidı:  azonnal és folyamatosan 
 
 
 

 
 



 33 

 
19.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán képviselı urat, hogy a kábelfektetések során feltúrt köz-
területekkel kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán képviselı urat, hogy a Katica és Kispatak Lakóparkban 
a járdák kiépítésével kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán képviselı urat, hogy a lakóparkban a társasházaknál a 
zöldfelület nagyságával kapcsolatos  interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán képviselı urat, hogy a Katica lakóparkban a nem szilárd 
burkolattal kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Nem fogadja el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi a Tisztelt Képviselı-testület tagjait, hogy Skribek Zoltán interpelláció-
jára kapott választ elfogadja-e? 
 
Megállapítja, hogy Skribek Zoltán épviselı úr részére adott választ a Képviselı-
testület 14 egyhangú ellenszavazattal, 0 igen szavazattal, tartózkodás nélkül nem 
fogadta el.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán képviselı urat, hogy a TWINS-BAU Kft. építési enge-
déllyel kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
20.Napirendi pont: 
- Interpelláció 
 
 
Oláh László képviselı: 
 

- szabálytalan parkolások /jkv-hez csatolva/  
- közterület felügyelıi feladatkörök bıvítése /jkv-hez csatolva/ 

 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
A Lırinci úton a beruházás folyik, a nagy teherautók több, mint fél m-es széles-
ségben felhordják  a kavicsot, szemetet az úttestre.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Kéri írásban felszólítani a GYÁVIV-ot, hogy az ısszel megcsinált tőzcsapok 
burkolatait vizsgálják felül, mert azoknak  70 %-a be van szakadva.  
 
21.Napirendi pont 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Skribek Zoltán képviselı urat, hogy a „Kispatak” Lakópark, és a South 
Airport Park Duo Kft-vel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Lırincz Ferencné képviselı asszonyt, hogy a Szakrendelıben lévı TV 
hiradó anyagaival kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Lırincz Ferencné képviselı asszonyt, hogy a gréderezéssel kapcsolatos  
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
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Lırincz Ferencné képviselı:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dabasi János képviselı urat, hogy a Mátyás utcában és Mihály utcában 
lévı gödrökkel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Dr.Lugosi Mária  képviselı asszonyt,  hogy a Zsák utcai vízelvezetıvel 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a Fı úti tengelyterheléssel kap-
csolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kiegészítésként tájékoztatja Balogh Csongor képviselı urat, hogy a közútkeze-
lıi hozzájárulást megkapták, el lehet kezdeni az engedélyeztetést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdez Balogh Csongor képviselı urat, hogy a „Kartring” területén lévı aszfalt-
kupacokkal kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, hogy a Lanyi projekttel kapcsolatos 
kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdez Balogh Csongor képviselı urat, hogy a testületi és bizottsági anyagok 
kiküldésével kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdez Balogh Csongor képviselı urat, hogy a régi Ecseri út és Mátyás utca 
sarkán lévı építési törmelékkel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-
e? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdez Oláh László képviselı urat, hogy a Lırinci út végén lévı árkokkal  kap-
csolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdez Dr.Fekete Károly  képviselı urat, hogy az Achim András utca állapotá-
val kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Elfogadja.  
 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A buszmegállóhoz vezetı irányjelzı  lámpatesteket csak reggel ½ 6 órakor kap-
csolják be. Így azoknak, akik korán mennek munkába, úgy kell „átszökniük” a 
négy sávon, hogy átérjenek a megállóba. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A kis temetınél a szennyvízátemelı mögött óriási sírkımaradvány szemétkupac 
van. Aki odarakta, az saját költségén szállíttassa is el.  
Ugyanilyen nagy kupac szemét van a Budai N.Antal utcai régi temetınél.  
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Balogh Csongor képviselı: 
Kérdezi, hogy a Lanyi-val kapcsolatban a terv módosításnak mi volt az oka és 
mi az, ami módosult? 
 
Hegedül J.Pál Vagyongazd.Ov.: 
Egy szabadidı park kialakítása folyik ott, görkorcsolya pálya, focipálya épül, 
ezért ehhez kellett módosítani a tervet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Balogh Csongor képviselı urat, elfogadja-e a kérdésére adott választ? 
 
Balogh Csongor képviselı: 
Elfogadja.  
 
Oláh László képviselı: 
Az Arany János utcában van egy vállalkozó, akinél a rámpa kiér az úttestre, ez 
nem biztonságos, mert nincs állandóan kivilágítva, és a forgalmat is fenntartja. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Tavaly márciusban ígéretet kaptak, hogy az Üllıi utcánál lévı munkagép behaj-
tás táblát elviszik a József utcához. A 0 és a 400-as úton javasolja meghosszab-
bítani a záróvonalat a biztonságos közlekedés érdekében. 
 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tájékoztatja a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy 25-én pénteken 19.00 órakor a 
Mővelıdési Házban jótékonysági koncertet rendeznek a Bölcsıdések javára. 
Mindenkit szeretettel várnak. 
 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 

- Munkaterv szerint 
- Alapító Okiratok módosítása 

Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 

- Harsányi Jánosné felmentése  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
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Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait, hogy február 14-én rendkívüli ülést tar-
tanak. 
A költségvetéssel kapcsolatosan január 23-án 10.00 órakor a nem oktatási in-
tézmények részére, január 28-án az oktatási intézmények részére  tartanak mun-
kaértekezletet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és a nyílt testületi 
ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester        jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
 
 
 
 
 
 
 
 


