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Jegyzıkönyv 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október 20-án 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete 
Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, a VFC 
elnökét, a sajtó képviselıit, a fıépítészt, a Hivatal dolgozóit, valamint a 
megjelent érdeklıdıket.  
  
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 14 fı jelen van. Dr. Lugosi Mária képviselı nem ért vissza 
Németországból, Dr. Gerencsér Balázs képviselı jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a Vecsési Futball Club támogatására 
Elıterjesztı: Jugovics Sándor képviselı 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

212/2009. (X.20.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi 
pont felvételét elfogadja. 
 
A végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 



 2 

2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat a „Pályázat benyújtása városközpont fejlesztésére” tárgyú, 178/2009. 
(VIII.13.) számú határozattal módosított 99/2008. (VI.9.) számú határozat 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat a 171/2009. (VII.30.) számú határozattal elfogadott, „Vecsés 
Városközpont Akcióterületi Terve” címő dokumentum módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Nonprofit Kft.-vel kötendı Alap- és 
Megbízási Szerzıdések, valamint a Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervének 
elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének, 
valamint a T-2/M1 számú Dobó Katica utca térsége Szabályozási Terve és a T-
15 számú Széchenyi utca és környéke Szabályozási Terve módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat mőködésével kapcsolatos fenntartói 
döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club támogatására 
Elıterjesztı: Jugovics Sándor képviselı 
 
9.Napirendi pont: 
Elıirányzat átcsoportosítás a Káposztafeszt költségeire 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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10.Napirendi pont: 
A 0218/45. hrsz-ú ingatlan felajánlása az Önkormányzatnak megvételre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli költség átcsoportosítás (térfigyelı kamera elhelyezése 
illetve javítása) 
Elıterjesztı: Alattyányi István TfKB elnök 
 
12.Napirendi pont: 
A 636. helyrajzi számú út rendezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a repülıterek zajgátló védıövezetérıl szóló kormányrendelet-tervezettel 
kapcsolatos vélemény kialakításához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása intézményi létszámváltozások bérfedezetére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat általános iskolai Győjtıköri Szabályzatok szakértetéséhez fedezet 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati hatósági ügyek intézésének egyes szabályairól szóló 
29/2005. (X.25.) rendelet hatályon kívül helyezésére 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása tárgyában” elnevezéső nyilvános pályázati eljárás 
eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat bölcsıde építésére vonatkozó pályázat benyújtására a KMOP-2009-
4.5.2. kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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19.Napirendi pont: 
Lakossági faültetés akció szervezése és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnök 
 
20.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2009. évi 
tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
21.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
22.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
23.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
24.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
25.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészének sorrendjét, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

213/2009. (X.20.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a napirendi pontok 
sorrendiségét elfogadja. 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Október 12-én a MÁV állomás környékének megújítására kiírt pályázatban 
újabb jelentıs elırelépés történt, a kivitelezı átvette a munkaterületet. A tervek 
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véglegesítésére még legalább egy hónapig várni kell (MÁV aláírása) ezért 
valószínősíthetı, hogy a kivitelezési munkálatok tavasszal megkezdıdhetnek. 
 
A Tündérkert Óvoda átalakítása, kibıvítése jó ütemben halad, a vállalkozó 
november közepéig szeretne levonulni a munkaterületrıl. 
 
A városközpont pályázatnál folyamatosan készülnek a hiánypótlások, reményét 
fejezte ki, hogy a bírálók tartják magukat a novemberi határidıhöz. 
 
A Bálint Ágnes Óvoda bıvítésének elıkészítésében jelentıs elırehaladás 
történt, sikerült egyeztetni a szomszédokkal a terveket, melyek engedélyezés 
alatt vannak. A terv az, hogy idén ısszel, illetve jövı tavasszal megkezdıdnek 
az építési munkálatokat. Erre fedezetet a tavalyi évben egy vállalkozóval kötött 
közérdekő kötelezettségvállalás biztosíthat. 
 
Több fontos szerzıdés is aláírásra került az elmúlt hónapokban. A Grund Invest 
befektetıvel megállapodás történt abban, hogy Vecsés Várost a Katica 
lakóparkban egy játszótér építésével támogatják. 
 
Az EUROPOLIS multinacionális cég általános településrendezési feladatokra 20 
millió forintot ajánlott fel, mely várhatóan jövı hónap elejére az önkormányzat 
számlájára kerül. 
 
Szeptember 23-án Vékony Ferenc képviselıtársunk, az Európai Régió 
Fejlesztési Zrt. vezetıje szervezésében kínai delegáció látogatott el a 
Polgármesteri Hivatalba, akikkel szeretnének hosszú távon gazdasági 
kapcsolatokat kiépíteni Vecsés vállalkozói, illetve az Önkormányzat. 
 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett TÁMOP-5.4.4-09/1/A 
pályázati kódú, „Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, 
továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások 
megerısítése” megnevezéső pályázaton részt vesz a Kistérségi Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat (Monor). Beadási határidı október 15-e volt. Önerı 
nem szükséges hozzá. A pályázatban a Gondozási Központ és a Családsegítı 
Szolgálat (Vecsés) konzorciumi partnerként vesz részt. 
 
Két örömteli eseményrıl is beszámolt: 
Az Önkormányzati Miniszter a közszolgáltatások minıségének javítása 
érdekében, valamint az ügyfélbarát közigazgatás eredményes mőködésének 
elısegítése területén huzamos idın keresztül végzett közigazgatási tevékenysége 
elismeréséül – szeptember 30-án, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából – 
Helyi Önkormányzatokért Díjat adományozott Takács Mária nyugalmazott 
jegyzı asszonynak. 
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2009. október 11-én a polgárırségnél kifejtett kimagasló munkája 
elismeréseként a Budapesti és Agglomerációs Polgárır Szervezetek Szövetsége 
(BPSZ) Hanek Gábort BPSZ Szolgálati Érdemérem arany, Kéméndi Károlyt 
BPSZ Szolgálati Érdemérem ezüst, Horinka Jánost BPSZ Szolgálati Érdemérem 
bronz fokozata kitüntetésben, a polgárırségnek nyújtott önzetlen segítsége és 
együttmőködése elismeréseképpen a Vecsési Rendırırsöt Elismerı 
Emlékplakett elismerésben részesítette. Az Országos Polgárır Szövetség 
Elnöksége a Polgárır mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként a 
Vecsés Települési Polgárır Egyesületet az „Év Polgárır Egyesülete” 
kitüntetésben részesítette.  
 
Sajnálatos eseményrıl is be kell számolni: 
Vecsés Város vezetését közszolgálati személyiségeket és magát az 
Önkormányzatot is érintı nemtelen, rágalmazó, névtelen levelek jelentek meg, 
amelyeket postai úton terjesztettek, elérhetetlen címeket és postafiókot megadva. 
Egyértelmően politikai szándék áll a lejárató kampány hátterében. Ismeretlen 
tettesek ellen rágalmazás és becsületsértés bőntette miatt a feljelentést megtették 
az érintettek. 
 
Saska Istvánné képviselı: 
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a hét végén Vecsés vendége volt a 
Gyergyószárhegyi Kiszenekar 9 fıvel. Szombaton este nagy élményt nyújtó 
koncertet adtak a József Attila Mővelıdési Házban. A gyerekeket szombaton és 
vasárnap is kirándulni vitték, amelynek lebonyolítását Gál István, a testvérvárosi 
kapcsolatok szervezıje vállalta magára, és példaértékő módon hajtotta végre. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A kilencedik alkalommal megrendezésre került Káposztafeszttel kapcsolatban 
szeretné elmondani, hogy komoly színvonalú, sikeres rendezvény volt. 
Megkéri Pável Bélát, a rendezvény fıszervezıjét mondja el észrevételeit és 
jövıbeni elképzeléseit a Káposztafesztrıl. 
 
Pável Béla: 
A Szervezı Bizottság értékelte a rendezvényt, megállapították, hogy nagy 
számú érdeklıdı vett részt a Káposztafeszten, amely amellett, hogy öröm, 
problémát is okoz. Ezért a jövıre nézve az az ötlet merült fel, hogy két 
egyirányú utcává kell kialakítani a viacolor utat és a szerviz utat, a nagy sátrat 
pedig az Üllı felıli játszótér elé kell vinni. Jövıre meg kell építeni a harmadik 
viacolor csíkot is, ahová a kirakodókat el lehetne helyezni. Ugyanakkor 
megfogalmazódott az a gondolat is, hogy ezen a rendezvényen nem kellene 
helyet biztosítani a körhintáknak, cukorka árusoknak és a léggömb árusoknak, 
ezeknek inkább a búcsún kell teret engedni. Örömmel állapították meg, hogy az 
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Önkormányzat intézményei (óvoda, iskola, családsegítı, könyvtár) mind a 
városi rendezvény mögé álltak, munkájukkal, színes felvonulásukkal támogatták 
és emelték a Káposztafeszt színvonalát. 
A tizedik, jubileumi Káposztafeszt 2010. szeptember 26-án, vasárnap kerül 
megrendezésre, ahová tisztelettel várnak mindenkit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszönve a sok munkát gratulált a szervezéshez, amely által országos hírő 
rendezvénnyé nıtte ki magát a Káposztafeszt. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Az Európai Régió Fejlesztési Zrt. egy magyar többségi tulajdonú 
részvénytársaság, amelynek ı az egyik vezetıje. İk szervezték a kínai delegáció 
látogatását. A repülıtér mellett lévı 2 hektáron, azaz 16 ezer négyzetméteren 
egy innovációs központot szeretnének megépíteni, magyar többségi tulajdonnal. 
Ehhez megkötötték a szerzıdéseket erdélyi, vajdasági, szlovákiai 
önkormányzatokkal, vállalkozói szervezetekkel. A mai napon kaptak levelet a 
Gazdasági Minisztériumtól, amelyben erre a területre ipari park címet nyertek. A 
térség polgármestereivel, vállalkozóival és nagybefektetıivel novemberben 
utaznak Pekingbe.  
A cél az lenne, hogy mintegy 13.700.000 eurós beruházással ezt a központot 
megépítsék a térség fejlesztésére. Bekérték a térség összes önkormányzatától 
(elsısorban Vecsés, Ecser, Üllı) a meglévı nagyobb projekteket, amelyeket 
angolra lefordítva továbbítanak a kínai partnerek felé.  
Két hete több vállalkozóval és néhány polgármesterrel Brüsszelben jártak az 
Open Day rendezvénysorozaton, ahol tárgyalásokat folytattak az ügyben, hogy a 
térség gazdasági fejlesztéséhez partnereket és tıkét találjanak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 
 

214/2009. (X.20.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

215/2009. (X.20.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat a „Pályázat benyújtása városközpont fejlesztésére” tárgyú, 178/2009. 
(VIII.13.) számú határozattal módosított 99/2008. (VI.9.) számú határozat 
módosítására 
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 megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
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216/2009. (X.20.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
178/2009. (VIII.13.) számú határozattal módosított 99/2008.(VI.9.) számú 
határozat 1. pontjának második mondatát visszavonja és helyébe az alábbi 
új mondat lép: „A projekt teljes összköltsége: bruttó 1 392 903 802,- Ft, 
melyhez az önkormányzati önrész mértéke: bruttó 561 978 093,- Ft. A 
Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a bruttó 561 978 
093,- Ft önrészt az önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja, és 
ezzel egyidejőleg a 178/2009.(VIII.13) számú határozatát visszavonja. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Határid ı:  a 2. fordulós pályázat hiánypótlásának benyújtására:  2009. 

október 20. 
az önrész biztosítására: a 2010. évi költségvetési rendelet 
elfogadása 

 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat a 171/2009. (VII.30.) számú határozattal elfogadott, „Vecsés 
Városközpont Akcióterületi Terve” címő dokumentum módosítására 
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 megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

217/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a határozat mellékletét képezı, a Forrás Trend Kft. és az 
EconoConsult Kft. által módosított, „Vecsés Városközpont 
Akcióterületi Tervét”, mint a „Vecsés Városközpontjának 
funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja” címő, „KMOP-5.2.1/B-
2008-0023” azonosító számú pályázathoz kapcsolódó dokumentumot 
és ezzel egyidejőleg visszavonja a 171/2009. (VII.30.) számú 
határozatot. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

az Akcióterületi Terv módosítási költségének fedezetére bruttó 500 
000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetésében a „7/b. sz. melléklet 
1.5.12. során szereplı Felhalmozási céltartalék, Városközpont 
fejlesztés” keret  terhére. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésének 
megfelelıen gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet 
módosításáról és Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlása során a 

dokumentumot küldje meg a Közremőködı Szervezet részére. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 

Határid ı: azonnal; a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-
testület 2010. február havi rendes ülése 

 a dokumentum benyújtására: 2009. október 20. 
 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Nonprofit Kft.-vel kötendı Alap- és 
Megbízási Szerzıdések, valamint a Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervének 
elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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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 megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

218/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. közötti Alapszerz ıdés aláírását és 
jóváhagyja a határozat mellékletét képezı szerzıdés tervezetét. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az Alapszerzıdést az Önkormányzat 
nevében írja alá és kövesse figyelemmel annak megvalósulását. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

  Polgármester 
 

Határid ı: azonnal 
 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a Vecsés Város Önkormányzata és a Vecsés 
Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. közötti Megbízási 
szerzıdés aláírását és a határozat mellékletét képezı szerzıdés 
tervezetét jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy a Megbízási 
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szerzıdést az Önkormányzat nevében aláírja és kövesse figyelemmel 
annak megvalósulását. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

   Polgármester 
 
 Határidı: azonnal 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 

határozat mellékletét képezı 2010. évre vonatkozó üzleti terv 
tervezetét. A képviselı-testület felkéri a Polgármestert, mint a Kft. 
alapítójának és tulajdonosának képviselıjét, hogy az Önkormányzat 
részérıl kísérje figyelemmel az üzleti tervben foglaltak 
megvalósulását. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítására és Vecsés 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendeletének, 
valamint a T-2/M1 számú Dobó Katica utca térsége Szabályozási Terve és a T-
15 számú Széchenyi utca és környéke Szabályozási Terve módosítására 
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 megtárgyalta az elıterjesztést, és 4 igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

219/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

Vecsés Város igazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja 
Vecsés Településszerkezeti Terve leírásának a határozat mellékletét 
képezı módosítását, valamint a TSZ-1 rajzszámú Településszerkezeti és 
terület felhasználási terve módosítását, melyet a TSZT/m10-tıl/m12-ig 
számú tervlapok tartalmaznak (3 db). 

 
2. E határozat elfogadását követıen a város igazgatási területén készülı 

szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel 
összhangban kell elkészíteni. 

 
3. A tervben újonnan beépítésre szánt területeket a felhasználási igények 

sorrendjében, ütemezetten kell belterületbe vonni szabályozási terv 
alapján. 

 
Határid ı: azonnal, illetve folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
 
 
 
A 219/2009.(X.20.) számú határozat melléklete a 154/2006. (IX.19.) számú 
önkormányzati határozat mellékletének módosításáról : 

 
Vecsés településszerkezeti tervének leírása 

1. A határozat „A JELLEMZ İEN BEÉPÜLT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 
TERÜLETEK” D pontjának táblázatos része az alábbiak szerint módosul: 

 
„A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységei építési 
használatának (terhelhetıségének) megengedett felsı határát, ill. jellemzı 
mértékét az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Jellemzı Legnagyob
b 

Területfelhasználási egységek Legnagyobb 
szintterület-
sőrőség1 beépítettség2 

Kisvárosias lakóterület 1,5 30 30 
Kertvárosias lakóterület 0,6 30 30 
Falusias lakóterületek  0,5 30 30 
Településközpont vegyes terület 1,2 30-40 75 
Központi vegyes terület 1,2 30 50 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület 

2,0 35-45 55 

Egyéb ipari gazdasági terület 1,5 30-45 45 
Mezıgazdasági üzemi terület 0,5 15 30 
Jelentıs zöldfelülető különleges 
terület 

0,7 10-20 25 

1 Szintterület-sőrőség: a beépítésre szánt (beépített) terület területfelhasználási 
egységein a területfelhasználási egység területének és a rajta elhelyezhetı 
(elhelyezett) épületek összes szintterületének viszonya. 
2 Beépítettség: a beépítésre szánt (beépített) terület területfelhasználási 
egységein belül az egyes telkek beépített területe, ill. ennek a telek teljes 
területéhez viszonyított mértéke.” 
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 17 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és megalkotta 
az alábbi rendeletét. 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának   
18/2009. (X.29.) rendelete 

Vecsés Város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) 
rendeletének, valamint a  

T-2/M1 számú Dobó Katica utca térsége Szabályozási terv és a T-15 számú 
Széchenyi utca és környéke Szabályozási terv módosításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Város helyi építési 
szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet (a továbbiakban: VÉSZ) 
módosításáról, valamint a Széchenyi út és környéke szabályozási tervérıl - a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7.§-a (3) bekezdése c) pontjának 
felhatalmazása alapján - a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ A VÉSZ 1.§. (3) bekezdés a) pont 2. és 15. mellékletének megnevezése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„2. melléklet: T-2/M2 Dobó Katica utca térsége Szabályozási terve 
(M=1:1000),  
15. melléklet: T-15/M1 Széchenyi utca és környéke Szabályozási Terve 
(M=1:1000).” 
 
2.§ A VÉSZ 8. § (8) bekezdés 2. számú táblázata az alábbiak szerint módosul: 

2. sz. táblázat 
Kertvárosi 
lakóterület építési 
övezetei: 

mértékegysége Lke-
SZ-1 

Lke-
SZ-3 

Lke-
SZ-4 

Lke-
SZ-5 

Lke-
SZ-6 

Lke-
SZ-7 

Kialakítható 
legkisebb 
telekméret: 

m2 700 1000 1400 800 1000 800 

Kialakítható 
legkisebb 
telekszélesség: 

m
   20 20 22 20 20 20 

Beépítési mód: szabadon álló 
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A beépítettség 
legnagyobb 
mértéke: 

% 30 30 30 30 30 30 

Építménymagasság 
legkisebb utcai: 

m 6,0 3,5 6,0 - 6,0 4,5 

Építménymagasság 
legnagyobb: 

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

A zöldfelület 
legkisebb mértéke: 

% 50 50 50 50 50 50 

Terepszint alatti 
beépítettség: 

% 30 30 - -  40 - 

Max. építhetı 
szintterület: 

épület m2/ 
telek m2 

- 0,6 - - 0,8 0,6 

Közmőellátás:  teljes közmőellátás 
 
3.§  A VÉSZ 8. § (9) bekezdése  az alábbiak szerint módosul: 
 
„(9) A kialakult beépítéső Lke-O-1 és a Lke-O-2 jelő építési övezetekben  
  a) egy telken csak egy,  legfeljebb két lakásos lakóépült létesíthetı és 
  b) az épületek oldalhatáron álló homlokzatának magassága nem lehet több 4,5 
m-nél.” 
 
4.§  A VÉSZ 9. § (1) - (3) bekezdése  az alábbiak szerint módosul:   
 
„9.§ (1) A falusias lakóterület (jele: Lf) legfeljebb kétlakásos lakóépületek, a 
mezı- és erdıgazdasági üzemi építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, 
nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézmőipari építmények 
elhelyezésére szolgál (OTÉK 14.§ (1) bek.). 
    
(2) A falusias lakóterületen  
    a) az OTÉK 14.§. (2) bekezdésében meghatározott épületek - az 
üzemanyagtöltı állomás kivételével - helyezhetık el, azzal, hogy az övezetekben  
700 m2-nél kisebb nagyságú telken legfeljebb egy lakásos épület létesíthetı; 
b) a terület telkein kizárólag üzemi célú épület önállóan csak az "A" jelő 
zajgátló övezetben helyezhetı el.  
 
  (3) A kiegészítı funkciójú épületek közül az övezetben elhelyezhetı: 
jármőtároló, háztartással-gazdálkodással összefüggı egyéb tárolóépület, 
barkácsmőhely, mőterem, fóliasátor, valamint az állattartási rendelet szerint 
tartható állatok elhelyezésére szolgáló épületet az abban meghatározottak 
szerint. Az állattartó épület beépített alapterülete nem lehet több a telek 10%-
ánál. 
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Új lakóépület létesítése esetén legalább a létesítendı lakások felének gépjármő-
elhelyezését épületben kell biztosítani. Ha ez nem a lakóépülettel egy idıben 
valósul meg, az engedélyezés során be kell mutatni az ütemezett megvalósítás 
lehetıségét.” 
 
5.§  A VÉSZ 10. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:   
 
  „(2) A településközponti területen az OTÉK 16.§ (2) bekezdésének 1-6. 
pontjában és a (3) bekezdésének 1. pontjában meghatározott épületek, 
építmények helyezhetık el azzal, hogy az egyes építési övezetekben legfeljebb 
200 telek m2-ként egy lakás, de legfeljebb  hatlakásos, a Vt-2 és Vt-3 építési 
övezetekben legfeljebb  kétlakásos épület létesíthetı. 
 
6.§  A VÉSZ 10. § (4) bekezdés c)-d) pontja az alábbiak szerint módosul:   
 
„c) az övezetek telkein legfeljebb egy és legfeljebb kétlakásos lakóépület 
létesíthetı, azzal, hogy a kialakítható legkisebb telekméret alatti – 550 m2-nél 
kisebb – mérető telken legfeljebb egy lakás létesíthetı; 
 d) új lakóépület létesítése esetén legalább a létesítendı lakások felének 
gépjármő-elhelyezését épületben kell biztosítani. Ha ez nem a lakóépülettel egy 
idıben valósul meg, az engedélyezés során be kell mutatni az ütemezett 
megvalósítás lehetıségét;” 
 
7.§ A VÉSZ 16.§ (7) bekezdés 9. számú táblázata az alábbiak szerint módosul: 

9. sz. táblázat 
Különleges terület 
építési övezetei: 

mértékegysége ZK-T ZK-SP ZK-SP-
GY 

ZK-R ZK-R-1 

Kialakítható 
legkisebb 
telekméret: 

m2 10.000 5000 10.000 5000 4000 

Kialakítható 
legkisebb 
telekszélesség: 

m2 100 50 kialakult 30 30 

Beépítési mód:  szabadon álló 
A beépítettség 
legnagyobb 
mértéke: 

% 5 10 5 20 25 

Építménymagasság 
legkisebb utcai: 

m 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 

Építménymagasság 
legnagyobb: 

m 7,5 7,5 
(12,0*) 

7,5 
(12,0*) 

7,5 7,5 

A zöldfelület 
legkisebb mértéke: 

% 10 40 60 50 40 
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Terepszint alatti 
beépítettség: 

% - - - 10 - 

Max. építhetı 
szintterület: 

épület m2  / 
telek m2 

0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 

Közmőellátás:   részleges közmőellátás, közüzemi 
szennyvízelvezetéssel 

* Csak sportcsarnok esetén 
 
8.§ A VÉSZ 17.§ (8) bekezdése – az a)-f) pontok kivételével -az alábbiak szerint 
módosul: 
 
  „(8) Az építési telkek megközelítésére közforgalom elıl el nem zárt magánút 
is kialakítható. A magánút kialakításának feltétele, hogy már kialakított 
közterülethez csatlakozik, és a csatlakozó közterület kezelıjének hozzájárulása 
rendelkezésre áll. A magánút minimális szélessége a d) pont szerint alakítandó 
ki, amennyiben a biztonságos közlekedés feltételei, és a szükséges 
közmővezetékek elhelyezése biztosítható. Magánút kialakítása esetén a 
kiszolgáló vagy lakóutakra vonatkozó egyéb általános és szakági rendelkezések 
mellett az alábbiakat kell betartani:” 
  
9. § A VÉSZ V. fejezete 33. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) A kötelezı legkisebb zöldfelület számításánál a növényzettel fedett terület 
alatt szilárd burkolat nélküli, gyeppel, cserjékkel és fákkal betelepített 
beépítetlen terület sík vetülete értendı. A zöldfelületbe a betonelemes 
gyephézagos burkolatú felület 30 %-a, a mőanyag gyeprácsos felület 40 %-a 
számítható bele. A húsz, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolók, 
illetıleg a gazdasági területek belsı útjai és burkolatai csak szilárd, vízzáró 
burkolattal alakíthatók k. Gyephézagos burkolat vagy gyeprács csak a  kis 
forgalmú, telkes lakóterületeken, legfeljebb húsz férıhelyig létesíthetı. 
 
(4) Az egyes építési övezetekben többszintes növényállomány, tetıkert és 
homlokzati zöldfelület a hatályos országos jogszabályok szerint1 beszámítható a 
telekre elıírt zöldfelület mértékébe. Ennek megvalósítása a végleges 
használatba vételi engedély megadásának feltétele.” 
 
10.§ A VÉSZ VI. fejezete 41.§ címének zárójeles megjelölése (T-2/M2) 
változik, továbbá az (1), (2), (5) és (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

                                                 
1 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 5. számú melléklete 
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 „41.§ (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya a Dobó Katica utca 
térségének – a T-2/M2 számú szabályozási tervlapon megjelölt - területére 
terjed ki. 
 
(2) A szabályozási terv alkalmazása: 
a) a szabályozási terven kötelezınek kell tekinteni és meg kell tartani,  
-a szabályozási vonalat és szabályozási szélességet, 
-az építési övezetek, övezetek határát, az övezeti jellemzıket, 
-a tervezett belterületi határt, 
- a kötelezı építési vonalat, 
-a kötelezı megszüntetést, 
b) az a) pontban nem említett elemek e rendelet és a vonatkozó jogszabályok 
keretei között megváltoztathatók. 
 
(5) A lakóépületek csak magastetıs kialakítással létesíthetıek. A tetı 
hajlásszöge 35-45° között határozandó meg. Manzárd-tetı esetén a tetı alsó 
síkja (szoknyája) max. 70°-os hajlásszögő lehet.  
 
(6) Az Lke-O-3 és Lke-SZ-5 övezetekben építhetı lakásszám legfeljebb 2, az Lke-
SZ-1 és a Lke-SZ-7 övezetben legfeljebb 4, a Lke-Sz-1 jelő övezetben 900 m2 
telekméret feletti telken  és a Lke-SZ-4 övezető tömbben legfeljebb 6 lehet.” 

 

11.§ A VÉSZ  47.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(6) A területen önálló reklámhordozó berendezés csak a 4. sz. fıút mentén 
helyezhetı el legfeljebb 5,0 m magassággal. Egyéb területeken vagy épületen 
elhelyezett reklám csak egyes telkek, épületek rendeltetésével összefüggésben, 
építési engedély alapján létesíthetı. Az épületeken az épület rendeltetésével 
összefüggı reklámot, cégfeliratot csak a homlokzati kialakítással összhangban 
lehet elhelyezni. Épületen elhelyezett reklámfelület nagysága nem haladhatja 
meg az érintett homlokzati felület 1/10-ed részét. Telken belüli önálló 
cégreklám-hordozó magassága nem lehet több az építési övezetben megengedett 
építménymagasságnál és/vagy 10 m-nél.” 
 
12.§ A VÉSZ VI. fejezete 50/D. § címe, továbbá az (1), (2) és (4) bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 

„Széchenyi utca és környéke Szabályozási Terve (T-15/M1) 

50/D. § (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya a Széchenyi utca és 
környékének a T-15/M1 számú szabályozási tervlapon megjelölt területére terjed 
ki. 
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(2) A szabályozási terv alkalmazása: 
a) a szabályozási terven kötelezınek kell tekinteni  

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

b)  az a) pontban nem említett elemek jogszabályi keretek között 
megváltoztathatók. 

  
 (4) A meglévı és tervezett magánutak csak közforgalom számára megnyitott 
útként tarthatók fenn. A tervezett magánút az érintett ingatlanok telekalakítása 
függvényében alakítható ki, de megvalósulás esetén teljes hosszában ki kell 
építeni. A magánutak az önkormányzattal kötött megállapodással önkormányzati 
tulajdonba adhatók. A magánút  mindkét oldalán 5-5 m széles elıkert 
biztosítandó.” 
 
12.§  (1) Ez a  rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.  
 (2) A hatályba lépessel egyidejőleg a VÉSZ 1. melléklet:  T-1/M1 Szabályozási 
terv  (M=1:4.000, 10 db. szelvény) érintett része a jelen rendelet melléklete 
szerinti  T-1/M,  T-1/K1 és T-1/K2 tervlapok szerint módosul, a VÉSZ 2. 
melléklet: T-2/M1 Dobó Katica utca térsége szabályozási terve (M=1:1000), 
valamint a 5. melléklet: T-15 Széchenyi utca és környéke Szabályozási Terve 
(M=1:1000) hatályát veszti, helyettük a jelen rendelet melléklete szerinti  T-
2/M2 Dobó Katica utca térsége szabályozási terve (M=1:1000) és  T-15/M1 
Széchenyi utca és környéke Szabályozási Terve (M=1:1000) tervlapok lépnek 
hatályba. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba          Mohainé Jakab Anikó 
polgármester       jegyzı 

 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat mőködésével kapcsolatos fenntartói 
döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Ezen napirenden belül 2 határozati javaslatról dönt a Képviselı-testület. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. Számszakilag pontosítva lett a 
Gazdasági Bizottság kérése alapján. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Az Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

220/2009. (X.20.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

118/2009. (VI. 2.) számú határozat 1. pontjában az „azzal a feltétellel, 
hogy fenti összeg 2009. november 30-án az intézmény költségvetésébıl az 
általános tartalékalapba visszapótlásra kerül” szövegrészt visszavonja. 

2) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az Egészségügyi Szolgálat 2009. évi 
mőködési kiadásaira október, november, december hónapban havi 
10.500.000 Ft összeget - összesen 31.500.000 Ft-t - biztosít az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésében szereplı a 2009. évi 
költségvetés 7/b. számú melléklet 1.5.12. Városközpont fejlesztése sora 
terhére. azzal a feltétellel, hogy ha az OEP finanszírozás meghaladja a 
havi 25. 000.000 Ft-ot a különbözet összegével csökken az adott hónapra 
járó önkormányzati támogatás összege. 
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3) A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az Allegro Kft-nek fizetendı 2009. 
évi bérleti díjat, nettó 10. 800. 000 Ft + áfa –azaz 13.500.000 Ft - összeget 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a 7/b. számú melléklet 
1.5.12. Városközpont fejlesztése sora terhére biztosítja. 

4) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a háziorvosokkal és a fogorvosokkal annak érdekében, 
hogy az általuk használt rendelı személyi és dologi kiadásaihoz 
járuljanak hozzá. 

5) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 
hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze a Képviselı-testület elé. 

Határid ı: azonnal, 
 rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2010. február havi 

ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 
Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 

 Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

221/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2010. január 1.-tıl a 2008. évi CV. 
törvény (úgynevezett státusz törvény ) 18. §-a szerint önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési szerv legyen. 

2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat 2010. január 1. napján hatályba lépı, a határozat mellékletét 
képezı Alapító Okiratát. A Képviselı-testület a Vecsési Egészségügyi 
Szolgálat 181/2009. (VIII.31.) határozat 14. pontjában elfogadott Alapító 
Okiratát 2009. december 31. napjával visszavonja. 
Felkéri a Polgármestert az egységes szerkezető Alapító Okirat 
Önkormányzat nevében történı aláírására, az adatbejelentési 
kötelezettség Magyar Államkincstár felé határidıben történı 
teljesítésére. 
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3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elsı pontban foglalt 
döntésének megfelelıen gondoskodjon az intézmény SZMSZ-ének 
módosításáról és a Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl. 

Határid ı: azonnal,  
az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8. napon 
belül 
az SZMSZ módosítására a Képviselı-testület 2009. november 
havi ülése 
az alapító okirat záradékolására és az adatbejelentés 
teljesítésére: döntést követı 15 napon belül 

Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Úgy gondolja, hogy jó döntés született, reméli, hogy továbbra is ezen a 
színvonalon tud mőködni az egészségügyi intézet. 
Szeretné tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy tárgyalásokat kezdeményeztek 
az üzemeltetést végzı céggel, és 20 % tulajdonrészt kértek tılük. Amint elkészül 
a szerzıdésmódosítás, az a Képviselı-testülettel egyeztetésre kerül. 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club támogatására 
Elıterjesztı: Jugovics Sándor képviselı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sportbizottság elnöke: 
A Sportbizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 2 nem 
szavazattal elutasította. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
A 10 millió forintra a VFC mőködéséhez lenne szükség, ezért kéri a Tisztelt 
Képviselı-testület pozitív hozzáállását. Volt rá esély, hogy egy nagy szponzorral 
szerzıdést köthetnek, de ez reménytelenné vált. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
Saját véleményét szeretné elmondani. A sajátságos helyzetre tekintettel a 10 
millió forint odaítélését támogatja, hiszen az egyesületnek ki kell fizetnie 
járulékait az APEH felé, és rendezni kell egyéb tartozásait is. Viszont lenne egy 
módosító indítványa, mely szerint ez az összeg két részletben kerüljön átutalásra 
a VFC felé.  
 
Tóth Judit képviselı: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésén 
tartózkodott a pénz odaítélésétıl, mert évrıl-évre visszatérı probléma, hogy az 
éves költségvetésben meghatározott összegen túlmenıen rendszeresen szükség 
van további összegekre. Át kellene gondolni, hogy támogatjuk és felvállaljuk a 
sportklub mőködését teljes mőködési költségével együtt, és akkor annak 
megfelelıen kell elkészíteni a költségvetést, vagy pedig ragaszkodjunk a 
meghatározott költség-hozzájáruláshoz. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
Egy ilyen színvonalú és létszámú csapat mőködési költsége szerényen számolva 
éves szinten 40-50 millió forint. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
December közepére egy jól átgondolt pénzügyi tervet kérnek a VFC-tıl a 2010. 
évre vonatkozóan. 
Az Önkormányzatnak is alaposan át kell gondolnia a lehetıségeit, hiszen a 
normatív támogatások a jövı évre vonatkozóan még nagyobb mértékben fognak 
csökkenni. De úgy gondolja, hogy a sportot mindenképpen támogatni szükséges. 
Kéri a Képviselı-testületet, hogy megértve a kialakult helyzetet, támogassa az 
elıterjesztést. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Mint a Szociális Bizottság tagja szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben egyre több a rászoruló, munkanélküli ember, 
akiknek ellátása kötelezı feladata a városnak. Éves szinten a Bizottság 45 millió 
forintból gazdálkodik, ebbıl az összegbıl kell támogatni a húszezer lakosú 
várost, míg a VFC hasonló keretébıl csak egy bizonyos csoportot támogatnak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Hanek Gábor képviselı módosító javaslata mellé lenne még egy módosító 
javaslat: a határozati javaslat 1. pontjába bele kell írni, hogy a többletbevétel 
terhére történı visszapótlási kötelezettséggel fogjuk most ezt a pénzt a 
„Városközpont fejlesztés” elıirányzat terhére kifizetni. 
A két részletben történı utalásra milyen ütemezésben lenne szükség? 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A megállapodás aláírása után elsısorban 6 millió forint átutalására lenne 
szükség, a fennmaradó 4 millió forintot a rákövetkezı 30 napon belül szeretnék 
megkapni. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Egyetért a VFC támogatásával, de kiemelten kéri, hogy csak a kérelemben 
megfogalmazott kifizetésekre fordítsák a 10 millió forintot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A fenti módosításokkal kiegészítve szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

222/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 7/b melléklet 1.5.12. során 
„Városközpont fejlesztés” elıirányzat terhére - a többletbevétel terhére 
történı visszapótlási kötelezettséggel - október 31-ig 6.000.000,- Ft, 
november 30-ig 4.000.000,- forint összegő támogatást nyújt a Vecsési 
Futball Club részére, 2009. év ıszi idényében felmerülı költségeinek 
biztosítására, amely összeggel 2009. december 31-ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra 

vonatkozó megállapodást az önkormányzat nevében írja alá, és 
gondoskodjon az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 
módosítására vonatkozó elıterjesztés Képviselı-testület elé történı 
benyújtásáról.  

 
Határid ı: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követı 15 napon belül, 
a rendelet-tervezet benyújtására: 2010. február havi ülése 
(2009. IV. negyedévi módosítás) 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
 
9.Napirendi pont: 
Elıirányzat átcsoportosítás a Káposztafeszt költségeire 
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, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

223/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

OTP Bank Nyrt-t ıl a Káposztafeszt támogatására megítélt 375.000,- Ft-
ot a teljesítést követıen a következık szerint csoportosítja át: 

 
a) A 751153-as szakfeladat 57219 számlára 75.000,- Ft-ot, 
b) A JAM Ház 552194 számlájára 300.000,- Ft-ot. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 

hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal, 

 rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2010. február havi 
ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
jegyzı 

 
10.Napirendi pont: 
A 0218/45. hrsz-ú ingatlan felajánlása az Önkormányzatnak megvételre 
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, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

224/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a  

vecsési 0218/145. helyrajzi számon nyilvántartott, szántó megnevezéső 
2.71 AK értékő, 976 m² nagyságú ingatlant megvásárolja Rein Györgyné 
(2220 Vecsés, Deák F. u. 10.) és Koncz János (2220 Vecsés, Budai N. A. 
u. 70.) tulajdonosoktól 300.-Ft/m² áron, összesen 292.800.-Ft összegben. 
A vételár összege a 2009. évi költségvetés általános tartalékalapja terhére 
kerül kiegyenlítésre. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 

hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal; 

a rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010. február 
havi rendes ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
 jegyzı 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében gondoskodjon az adásvétel elıkészítésérıl és az 
Önkormányzat nevében a szerzıdést írja alá.  

 
Határid ı: azonnal; az adásvétel lebonyolítására: a döntést követı 60 

napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
11. Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli költség átcsoportosítás (térfigyelı kamera elhelyezése 
illetve javítása) 
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Elıterjesztı: Alattyányi István TfKB elnök 
 
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 megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
A vasúti átjáróban kialakított parkban néhány hete randalírozók próbáltak meg 
kárt okozni, ezért olyan kamerát szeretnének oda felszereltetni, ami mind a 
vasúti átjárót, mind az egész parkot átlátja. Ennek a kamerának a költségére, 
valamint az Fı utca-Anna utcai csomópontnál lévı rossz kamera cseréjére 
szeretnének 1 millió forintot átcsoportosítani. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Fı út 112. szám alatti épületben vannak elhelyezve a pártok, amelynek 
takarítása nem megoldott, ezt minden párt vezetıje jelezte már felénk. 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pintér Ferenc azzal a kéréssel 
fordult a Képviselı-testülethez, hogy vállalva az épület folyosójának, 
mellékhelyiségeinek heti rendszeres takarítását, az ablakok évente két 
alkalommal történı megtisztítását, ehhez a Képviselı-testület éves szinten bruttó 
200.000,- Ft-tal járuljon hozzá, a CNÖK dologi kiadásainak megemelésével. 
Ezért a határozati javaslat kiegészítésre került. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
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225/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

2009. évi költségvetés „környezetvédelmi keret”, külterületen elszórt 
hulladékok összegyőjtése költségsoron meghatározott 3.000.000.-Ft 
összegő elıirányzatból 1.000.000.-Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a 
vasúti átjáróval szembeni terület bekamerázási munkálatainak, 
valamint a Fı út – Anna utca keresztezıdésében lévı kamera cseréjének 
biztosítására.  

 
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „Dologi és egyéb folyó 
kiadások” elıirányzatot megemeli bruttó 200 e Ft összeggel a Vecsés 
Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének „Általános 
tartalékalap” elıirányzata terhére. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 

hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal; 

a rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2010. február 
havi rendes ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
 jegyzı 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében gondoskodjon a kivitelezésre vonatkozó megrendelés 
elkészítésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; 

a kivitelezésre vonatkozó megrendelı aláírására a döntést 
követı 10 napon belül 

 Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
A 636. helyrajzi számú út rendezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

226/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

vecsési 636. helyrajzi számú út útcsatlakozásának jogi rendezése 
érdekében: 

 
• A 017/10. hrsz.-ú szántó ingatlanból (megosztást követıen) 196,80 

m² nagyságú területet megvásárol az ADRIA Bt.-tıl 300.-Ft/m², 
összesen 59.040.-Ft-ért út céljára, amely összeg fedezetét az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 6. sz. melléklet 
1.11. során szereplı „szántó vásárlása 12/2009. határozat alapján” 
elıirányzat egyidejő csökkentésével biztosítja.   

A tárgyi terület megvételével és az ingatlan megosztásával 
kapcsolatosan felmerülı költségeket a Bau-Styl Kft. tulajdonosa 
átvállalja.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 
érdekében gondoskodjon az adásvétel elıkészítésérıl és az 
Önkormányzat nevében a szerzıdést írja alá.  

 
3. Amennyiben a 017/10. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai nem járulnak hozzá 

a terület tulajdonjogának adásvételi szerzıdéssel történı 
megszerzéséhez, Vecsés Város Önkormányzata elrendeli a Közép-
Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál az épített 
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környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
27.§. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az 
útlejegyzési eljárás kezdeményezését és lefolytatását. 

 
Határid ı: azonnal; 

az adásvétel lebonyolítására: a döntést követı 60 napon belül; 
az adásvétel eredménytelensége esetén az útlejegyzési eljárás 
kezdeményezésére: a döntést követı 90 napon belül 

 Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 

hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

 
Határid ı: azonnal; 

a rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2010. február 
havi rendes ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
jegyzı 

 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a repülıterek zajgátló védıövezetérıl szóló kormányrendelet-tervezettel 
kapcsolatos vélemény kialakításához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Korábban tárgyalták, nem kaptak választ a levelükre. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 
 

227/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja, hogy az 

Önkormányzat ne fogadja el a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 
Minisztérium által megküldött repül ıterek zajgátló védıövezetérıl szóló 
a kormányrendelet-tervezetet. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésérıl értesítse a Közlekedési, 

Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot. 
 

Határid ı: azonnal, 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
14.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása intézményi létszámváltozások bérfedezetére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság tagja: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
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228/2009. (X.20.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 

mellékletét képezı táblázat alapján, az ott felsorolt intézmények részére a 2009. évi 
intézményi létszámváltozások fedezetéhez szükséges 11.853.253 Ft összeget az 
alábbiakban felsorolt elıirányzatok terhére biztosítja:  

- Gondozási Központ akadálymentesítési pályázati önrészbıl  2.248 e Ft 

- Gondozási Központ épület felújítás pályázati önrészbıl  1.755 e Ft 

- Közbeszerzési eljárások lefolytatására biztosított keretbıl  1.500 e Ft 

- Rendezetlen ingatlanok kényszer rendbetételébıl (7.a.mell.3.9.sor) 1.000 e Ft 

- Óvodák udvarán lévı játékok biztonságtechnikai javítása, 

cseréje tételbıl (7.b.mell.2.3.sor)      1.851 e Ft 

- Oktatási céltartalékból       2.500 e Ft 

- Környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatos önrészbıl  1.000 e Ft 

Összesen:           11.854 e Ft 

 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezet elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
jegyzı 

 
Határid ı: azonnal, az intézményvezetık értesítésére: a döntést követı 15 napon 

belül; 
a költségvetési rendelet módosítása: a Képviselı-testület február havi 
ülése (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 
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Pótelıirányzat intézményi létszámváltozások bérfedezetére 2009. 

Bérigény oka Határozat száma, kérés indoka Bér Járulékok Eü.hozzájárulás Étkezési hj. Összesen 

Falusi Általános Iskola 

Napközis pedagógus. 101/2009. (V.26.) napközi csop. 419 985 134 395 5 850 18 000 578 230 

Összesen: 419 985 Ft 134 395 Ft 5 850 Ft 18 000 Ft 578 230 Ft 

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 

1 fı pedagógus nyugdíj felmentés miatt kettıs kifizetés 433 800 138 816 5 850 18 000 596 466 

1 fı pedagógus nyugdíj felmentés miatt kettıs kifizetés 384 300 122 976 5 850 18 000 531 126 

1 fı technikai dolgozó nyug. felmentés miatt kettıs kifizetés 87 500 28 000 1 950 6 000 123 450 

1 fı technikai dolgozó nyug. felmentés miatt kettıs kifizetés 214 500 68 640 5 850 18 000 306 990 

1 fı Gyes miatt kettıs kifizetés 621 780 198 969 7 800 24 000 852 549 

1 fı Gyes miatt kettıs kifizetés 486 780 155 769 7 800 24 000 674 349 

Összesen: 2 228 660 Ft 713 170 Ft 35 100 Ft 108 000 Ft 3 084 930 Ft 

Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium  

 1 fı pedagógus  131/2009. (VI.18.) gimnázium 466 200 149 184 5 850 18 000 639 234 

1 fı ped. 131/2009. (VI. 18.) napk. csop. 419 985    134 395 5 850 18 000 578 230 
1 fı pedagógus nyugdíj felmentés miatt kettıs kifizetés 484 304 154 977 5 850 18 000 663 131 

1 fı pedagógus nyugdíj felmentés miatt kettıs kifizetés 412 212    131 908 5 850 18 000 567 970 

Összesen: 1 782 701 Ft 570 464 Ft 23 400 Ft 72 000 Ft 2 448 565 Ft 

Halmi Telepi Általános Iskola 

1 fı tech. dolgozó nyug. felmentés miatt kettıs kifizetés 241 312 77 220 5 850 15 000 339 382 

1 fı Gyes miatt kettıs kifizetés 495 216 158 469 5 850 18 000 677 535 

Heti 2 óra angol 54/2009. (III.24.) határozat 72 114 23 076 0 0 95 190 

Összesen: 808 642 Ft 258 765 Ft 11 700 Ft 33 000 Ft 1 112 107 Ft 

Kisfaludy u-i Óvoda 

Létszámváltozásból eredı többletigény 107 821 34 503 0 0 142 324 

Összesen: 107 821 Ft 34 503 Ft 0 Ft 0 Ft 142 324 Ft 



 38 

Bérigény oka Határozat száma, kérés indoka Bér                                     Járulékok Eü.hozzájárulás Étkezési hj. Összesen 

Bálint Ágnes Óvoda 

4 fı óvónı 129/2009. (VI.18.) határozat 1 467 600 469 632 23 400 72 000 2 032 632 

2 fı dajka 129/2009. (VI.18.) határozat 462 000 147 840 11 700 36 000 657 540 

Összesen: 1 929 600 Ft 617 472 Ft 35 100 Ft 108 000 Ft 2 690 172 Ft 

Tündérkert Óvoda 

1 fı dajka nyugdíjazás  kettıs bérkif. + jubileumi jut. 390 600 124 992 1 950 6 000 523 542 

1 fı óvónı nyugdíjazás kettıs bérkif. 196 100 62 752 1 950 6 000 266 802 

1 fı óvónı GYES kettıs bérkif.,szab.megv.,bérkül. 478 605 153 154 3 900 12 000 647 659 

Összesen: 1 065 305 Ft 340 898 Ft 7 800 Ft 24 000 Ft 1 438 003 Ft 

Róder Imre Városi Könyvtár 

1 fı könyvtáros  végzettség miatti átsorolás 202 800 64 896 0 0 267 696 

Összesen: 202 800 Ft 64 896 Ft 0 Ft 0 Ft 267 696 Ft 

Semmelweis Bölcsıde 

Zárolás(4fı gond.és 2fı tech) 130/2009.(VI.18.)határozat -1 040 100 -332 832 -23 400 -72 000 -1 468 332 

Végzettségek miatt  többletigény 184 600 59 072 0 0 243 672 

Összesen: -855 500 Ft -273 760 Ft -23 400 Ft -72 000 Ft -1 224 660 Ft 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

1fı szociálped.végzetts. végzettség miatt többletigény 115 230 36 873 0 0 152 103 

1 fı szociális szakvizsga végzettség miatt többletigény 72 310 23 142 0 0 95 452 

Rendkívüli munkavégzés Gyámhiv. kapcsolattartási ügy. 117 651 37 648 0 0 155 299 

Összesen: 305 191 Ft 97 663 Ft 0 Ft 0 Ft 402 854 Ft 

Központi Konyha 

1 fı nyugdíjazás szabadság megváltása 691 691 221 341 0 0 913 032 

Összesen: 691 691 Ft 221 341 0 Ft 0 Ft 913 032 Ft 

Mindösszesen: 8 686 896 Ft 2 779 807 Ft 95 550 Ft 291 000 Ft 11 853 253 Ft 
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15.Napirendi pont: 
Javaslat általános iskolai Győjtıköri Szabályzatok szakértetéséhez fedezet 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság tagja: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 
 

229/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 
rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (1) j) pontjában és a R. 3. számú 
mellékletében meghatározott Az iskolai könyvtár mőködésének 
szabályozása dokumentum elkészítésének szakértıi közremőködésére, 
valamint a R. 6/C.§-ában foglaltak szerinti iskolai könyvtár Győjtıköri 
Szabályzatának szakértıi véleményeztetési feladatának elvégzésére  a 
Stylus Magiszter Bt-t bízza meg  200.000,- Ft, azaz kettıszázezer forint 
bruttó összegért. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban 

foglalt döntés végrehajtásához szükséges fedezetet az önkormányzat 
2009. évi költségvetésérıl szóló 7/2009. (II.27.) rendeletének 7a. számú 
melléklet 2.3 Oktatási céltartalék sorának terhére biztosítja.  
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3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a megbízási szerzıdés 
önkormányzat nevében történı aláírására. 

 
Határid ı: azonnal; 

a megbízási szerzıdés aláírására: 2009. október 25. 
Felelıs: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

 
16.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati hatósági ügyek intézésének egyes szabályairól szóló 
29/2005. (X.25.) rendelet hatályon kívül helyezésére 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 
Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 6. § (1) 
bekezdése alapján 2009. október 1-tıl a közigazgatási hatóságok kötelesek a 
hatósági eljárásokban az elektronikus kapcsolattartást és az e törvény hatálya alá 
tartozó más szolgáltatásaikat a központi rendszer útján megvalósítani, illetve 
hozzáférhetıvé tenni. Mivel Vecsés Város Önkormányzatának az 
önkormányzati hatósági ügyek intézésének egyes szabályairól szóló 29/2005. 
(X.25.) rendelete az Okmányirodai ügyek kivételével kizárja az elektronikus 
ügyintézését az önkormányzati hatósági ügyekben, ezért ezt a rendeletünket 
hatályon kívül kell helyezni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
megalkotta az alábbi rendeletét. 
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Vecsés Város Önkormányzatának 
19/2009.(X.20.) rendelete 

az önkormányzati hatósági ügyek intézésének egyes szabályairól szóló 
29/2005.(X.25.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl. 

 
 
Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert 
felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

1. § 
 
Vecsés Város Önkormányzatának az önkormányzati hatósági ügyek 
intézésének egyes szabályairól szóló 29/2005. (X.25.) rendelete hatályát 
veszíti. 
 

2. § 
 
E rendelet 2009. október 20. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba          Mohainé Jakab Anikó 
polgármester       jegyzı 

 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása tárgyában” elnevezéső nyilvános pályázati eljárás 
eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Amikor májusban kiírták a pályázatot 5 évben gondolkodtak, de megváltoztak a 
finanszírozási feltételek, ezért a bizonytalan pénzügyi helyzetre tekintettel az 
egyetlen érvényes, gyıztesnek még nem minısített pályázóval leültek tárgyalni, 
aki nyilatkozatban vállalta, hogy 2 évre kötnek szerzıdés az Önkormányzattal. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek, hogy Kilián Károly ajánlatát nyilvánítsák érvénytelennek. 
A második határozati javaslatot egyhangúlag nem támogatta a Bizottság, mivel 
kifogásolták az 5 éves idıtartamot. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Amennyiben a szerzıdés megkötésre kerül, abban az esetben azt szeretné kérni a 
vállalkozótól, hogy negyedévenként a Szociális Bizottság felé nyújtson be 
elszámolást. 
 
Lics Zoltán Régió 2007 Kft.: 
Sokan igénybe veszik a járatokat, jegyet, bérletet váltanak annak ellenére, hogy 
az Önkormányzat által történı finanszírozás visszaesett. Ugyanakkor az a 
tapasztalat, hogy mivel az Önkormányzati bérlet-támogatások pénzben kerülnek 
kifizetésre, ezért ezek a pénzek jó része máshova kerül.  
Szeretné tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy november 1-jén egész nap 
ingyenes járat lesz a temetıbe, amelyet a lakosság igénybe vehet.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-
testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

230/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

„Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása tárgyában” elnevezéső nyilvános pályázati 
eljárásban Kilián Károly (2220 Vecsés, Besztercei u. 3.) ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja, mivel a pályázati kiírás 18. pont c.) 
bekezdésben foglalt alkalmassági követelményeknek az alábbiak miatt 
nem felelt meg: 

 
- pályázati feltételek 5. pont 4. bekezdés: az ajánlattevı nem 

rendelkezik az elıírt referencia igazolással 
- pályázati feltételek 5. pont 6. bekezdés: az ajánlattevı nem igazolta 

a forgalmi engedély becsatolásával, hogy az ajánlat benyújtásakor 
tulajdonában vagy üzemeltetésében állnak a pályázati kiírásban 
meghatározott autóbuszok 
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2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 

döntésérıl értesítse az ajánlattevıt. 
 
Határid ı: azonnal; 

értesítésre: a döntést követı 8 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását azzal a 
módosítással, hogy a szerzıdést 2 évre kötik meg, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 
 

231/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

„Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása tárgyában” kiírt nyilvános pályázati 
eljárás során a Régió 2007 Kft.-t (8083 Csákvár, Berényi u. 2072/11. 
hrsz.) nyilvánítja nyertes ajánlattevınek az alábbiak szerint: 

     
a.) az ajánlattevı által igényelt mőködési támogatás nettó mértéke 

2010. évre vetítve: 21.600.000.-Ft     =     40 pont 
b.) az ajánlat benyújtásakor tulajdonában vagy az üzemeltetésében 

álló, az alkalmassági feltételeknek megfelelı autóbuszok 
rendelkezésre állása     =     30 pont  

c.) a pályázó mikro, kis- vagy középvállalkozónak minısül   =  30 pont 
 

Pontszám:  100 
 

A 2010. évi mőködési támogatás, nettó 21.600.000.-Ft  összege az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 
A mőködési támogatás összege minden naptári évben legfeljebb a KSH 
éves közleményében meghatározott elızı évi inflációs ráta mértékével 
emelkedhet. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetés 
összeállításánál a mőködési támogatás összegének betervezésérıl.   
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3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 

megfelelıen a nyertes ajánlattevıvel 2010. január 1-tıl 2011. december 
31-ig tartó idıszakra a közszolgáltatási szerzıdést az önkormányzat 
nevében írja alá. 
 
Határid ı: azonnal; 

a szerzıdés aláírására: 2009. november 15.,  
a mőködési támogatás biztosítására: az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének összeállítása 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat bölcsıde építésére vonatkozó pályázat benyújtására a KMOP-2009-
4.5.2. kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében pályázatot írtak ki 
„Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére és kapacitásának 
bıvítésére”. A pályázat keretében igényelhetı támogatás mértéke a bekerülés 
költségének 90 %-a. Az új bölcsıde tervezési költsége bruttó 3,3 millió forint, 
amely ha a pályázatunk sikeres, akkor elszámolható költség. 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
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232/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Bölcsıdei ellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésére és kapacitásának bıvítésére” (kódszám: 
KMOP-2009-4.5.2) kiírt pályázatra Vecsés Város Önkormányzata 
pályázatot nyújt be. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
új bölcsıde tervezési költségeinek fedezetére bruttó 3.300.000,- Ft-ot 
biztosít a 2009. évi költségvetésében a „7/b. sz. melléklet 1.5.12. során 
szereplı Felhalmozási céltartalék, Városközpont fejlesztés” keret  
terhére. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésének 
megfelelıen gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet 
módosításáról és Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 

4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
projekt költségvetésének elfogadására és az önrész biztosítására 
vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
történı beterjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; 

a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 2010. 
február havi rendes ülése  
az elıterjesztés elıkészíttetésére: 2009. november 15. 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
19.Napirendi pont: 
Lakossági faültetés akció szervezése és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Az idei évben is a parlagfő elleni védekezésre elıirányzott összeget szeretnék 
facsemeték beszerzésére átcsoportosítani. A lakosság körében az érdeklıdés 
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igen nagy, 95 család 390 db facsemetét igényelt, amelyek elosztása várhatóan 
november 14-én, szombaton lesz. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 
 

233/2009. (X.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

2009. évi költségvetésében a 7/a melléklet Egyéb céltartalék 3.11.2 pontja 
Környezetvédelmi keretben parlagfő elleni védekezésre elıirányzott 4 
millió forint kerüljön átcsoportosításra a 390 db facsemete  
beszerzésének pénzügyi fedezetére. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 

költségvetési rendelet módosításáról és a Képviselı-testület elé történı 
beterjesztésérıl 

 
Határid ı: azonnal, 

a facsemeték beszerzésére: 2009. november 12., 
a költségvetési rendelet módosítására: 2010 februári ülés 
(2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
20.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhája 2009. évi 
tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
Sokan meg vannak elégedve az ételek minıségével, de mivel néhány helyrıl 
negatív visszajelzés is érkezett, ezért javaslatot tett, hogy készítsenek 
megelégedettségi vizsgálatot. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı, mivel Vékony Ferenc 
képviselı kiment a terembıl. 
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 
 

234/2009. (X.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási 
Intézmények Központi Konyhája 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
 
21.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy az interpellációra kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Az interpellációra kapott választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Saska Istvánné képviselıt, hogy az interpellációra kapott választ 
elfogadja-e? 
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Saska Istvánné képviselı: 
Az interpellációra kapott választ elfogadja azzal a kéréssel, hogy a lakosságot 
tájékoztassák arról, hogy az Önkormányzatnak nincs lehetısége az ebpiszok 
begyőjtésére szolgáló eszközök beszerzésére, győjtıládák kihelyezésére, azok 
ürítésére, elszállítására. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy az interpellációra kapott választ 
elfogadja-e? 
 
Tóth Judit képviselı: 
Az interpellációra kapott választ elfogadja, de ha nem történik a közeljövıben 
változás, akkor visszatér a témára. 
 
 
22.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné képviselı: 
Az Erzsébet téri játszótéren a szegélykı mellıl teljesen kikopott a murva, ezért 
fogócskázás közben egy kislány elesett és sérüléseket szenvedett. Kéri az 
Üzemeltetési Alosztályt, hogy vizsgálják meg a játszótér állapotát, pótolják a 
köveket, hogy ne történhessenek hasonló balesetek. 
 
A lakóparkban az árkokban áll a víz, az átfolyók többszöri kérésre sem lettek 
kitisztítva, félı, hogy az esızések ismételten komoly problémákat fognak 
okozni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tudomása szerint az átfolyók kitisztíttatása a GYÁVIV Kft. feladata, hiszen 
szerzıdésünk van vele. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Szeretné megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak a gyors intézkedést a Profi 
mögötti raktár elbontásához. Egyetlen probléma van még azon a területen, hogy 
4 db vascölöp maradt ott, amit el kellene távolítani, mert balesetveszélyes.  
 
Oláh László képviselı: 
A VFC utánpótlás legkisebbjei, az óvodások és kisiskolások (elsı- és második 
osztályos gyerekek) a téli idıszakban a Petıfi Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermében edzenek, amelyért a szülıknek külön teremhasználati 
díjat kell fizetniük, így ebben az idıszakban duplájára emelkedik a szülıkre 
háruló költség (tagdíj, ruházat, sportfelszerelés, teremhasználati díj). 
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Megoldható lenne-e, hogy ezt a bérleti díjat a Club fizesse, vagy esetleg az 
Önkormányzat olyan megoldást találjon, hogy az iskola ennek a bérleti díjnak az 
összegét a költségvetésébe beépíthesse, illetve jóváírhassa. 
 
 
23.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Tóth Judit képviselı: 
A sok kátyú és úthiba miatt érdeklıdne, hogy várhatóak-e még a téli hideg 
beállta elıtt útjavítások. Konkrét példával élve: az Anna utcáról a Zöldfa utcára 
kanyarodva egyébként is szők a kanyar, de az út felén lévı hatalmas gödör is 
fokozza a balesetveszélyt. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Jelezni szeretné, hogy a Tinódi utca és a Fı út sarkán is hatalmas kátyú van. 
 
Oláh László képviselı: 
Az Útforgalmi Bizottság ülésén fölmerült a Klapka utca kaviccsal történı 
leterítésének az ügye. A lakosság kérte, hogy ha már ezzel a nagy szemcsés 
kaviccsal szórták le az utcát, akkor legalább egy földréteget tegyenek rá. Ez meg 
is történt volna, de néhány lakó ezt megakadályozta. Szeretné kérni, hogy 
próbálják meg ismételten a földterítést, mert az út állapota így nagyon veszélyes.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Pályázatot adtunk be 5 utca, köztük a Klapka utca aszfaltozására, amirıl 
novemberben lesz döntés, ezt mindenképpen érdemes lenne megvárni. 
 
 
24.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szeretné bejelenteni, hogy 2009. november 19-én, csütörtökön 18 órai kezdettel 
Közmeghallgatás lesz, amelyre minden képviselıt elvárnak. 
 
Az október 23-i ünnepség a Városháza elıtt lesz 17 órai kezdettel. 
 
A fennállásának 35. évfordulóját ünneplı Dinoszaurusz Band jótékonysági 
koncertet ad a Semmelweis Ignác Bölcsıde javára 2009. november 28-án 19 
órától a József Attila Mővelıdési Házban, amelyre mindenkit szeretettel várnak.  
 
2009. november 17-én lesz a soron következı Képviselı-testületi ülés. 
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25.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Munkarend szerint. 
 
Alattyányi István képviselı: 
Véleménye szerint nem elfogadható, hogy halottak napján a temetı bejáratánál 
cukorka árusok is kapnak közterület-foglalási engedélyt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Errıl megoszlanak a vélemények, de a közterületek rendeltetéstıl eltérı 
használatáról szóló 24/2008. (XI.18.) Ök. rendelet alapján ki kell adni az 
engedélyeket, amennyiben igényt nyújtanak be rá. 
 
Alattyányi István képviselı: 
Szeretné kezdeményezni a 24/2008. (XI.18.) Ök. rendelet módosítását, hogy 
ezek a jellegő árusok ne kaphassanak engedélyt a temetı bejáratánál. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, megköszönve a részvételt, az ülést 16.25-kor 
bezárja. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
 polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Víghné Bárány Tímea 


