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Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 21-én 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
 
Jelen vannak: 
Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Jugovics Sándor, Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Skribek Zoltán, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, a Hivatal 
dolgozóit valamint a meghívott vendégeket. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 9 fı van jelen. A távollévı képviselık szabadság és munkaköri 
kötelezettség miatt nincsenek jelen. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felvételre két elıterjesztést javasol: 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának ……./2009. (…..) rendelete 
megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2009. évi nyári 
zárva tartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   jegyzı 
 
Javaslat belterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtására a KMOP-2009-
2.1.1/B kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 9 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
A végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszi. 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
3. napirendi pont: 
A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetıi állásra kiírt 
pályázat elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója  
Elıterjesztı: Csurgó János 
    kuratóriumi elnök 
 
5. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat kamat, hozam többletbevételbıl pótelıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly 
   bizottsági elnök 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 
   bizottsági elnök 
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9. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor 
   bizottsági elnök 
 
10. napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda bıvítése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Halmi-telepi Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának kérelme napközis csoport 
indítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
13. napirendi pont: 
Ferihegyi Repülıtér zajgátló védıövezet tervdokumentáció véleményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Vecsés, Károly utca szélesítése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Családi napközi üzemeltetéséhez önkormányzati tulajdonú ingatlan 
térítésmentes használati kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Utólagos hozzájárulás Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő Ellen!” 
Közhasznú Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő-mentesítési 
versenyen való részvételhez 
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Elıterjesztı: Dabasi János 
    bizottsági elnök   
 
17. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának ……./2009. (…..) rendelete 
megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2009. évi nyári 
zárva tartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   jegyzı 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat belterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtására a KMOP-2009-
2.1.1/B kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
20. napirendi pont: 
Kérdés 
 
21. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
22. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendek egészét, melyet a Képviselı-testület 9 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az idıjárás sajnos Vecsést sem kímélte, a hétvégi vihar következtében 
elsısorban a Budai Nagy Antal utcában és a Széchenyi utcában kellett 
káreseményt elhárítani, valamint az aluljárót lezárni. Az Andrássy telepen 
majdnem egy napig, a Halmi telepen pedig több mint egy napig nem volt 
áramszolgáltatás. Több kisebb káresemény is volt, ami a fák kidılésébıl 
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adódott, a rend helyreállításán a VETÜSZ Kft. és a tőzoltóság emberei 
folyamatosan dolgoztak. A közparkok és az utcák megtisztítása jelenleg is 
folyamatban van. Szerencsére közvetlen életveszély nem volt. Az aluljáró 
idıben történı lezárása ellenére is megtörtént, hogy egy taxis kikerülve a 
kordont belehajtott a vízbe és elmerült, egy polgárır úszott be a vezetıért.  
A Tündérkert pályázat újabb szakaszhoz érkezett. Szeptember elején, ha minden 
jól megy, el lehet kezdeni az építkezést. A városközpont pályázatnál a költségek 
végleges kiszámítása történik. A jelen állás szerint a polgármesteri hivatalra 
kevés pénz marad, tehát lényegi változtatás nem lesz. A pályázat jelen 
pillanatban a közterület felújítását tartalmazza, a szint alatti parkoló illetve a 
mővelıdési központ elkészítését, a házhoz csatlakozó két épülettel, amely 
egyrészrıl biztosítja a szint alatti parkolóból a feljárást, másrészt pedig a 
díszterembe való külön bejárást. 
A beruházásokkal kapcsolatosan a Telepi úton a Károly utcától a Polgármesteri 
Hivatalig elkészült a járda, a hivatal elıtt a buszmegálló. Kisebb felújítások 
történtek az Epresben és a város más területein is. 
Kéri a Képviselı-testülettıl a beszámoló elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 9 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

152/2009.(VII.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
3. napirendi pont: 
A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetıi állásra kiírt 
pályázat elbírálása 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
A képviselık száma 10 fı, dr. Gerencsér Balázs képviselı úr megérkezett. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke távollétében ismerteti a 
bizottság véleményét, mely szerint a jelenlegi igazgatónı, Csík Józsefné 
megbízatását javasolja meghosszabbítani. A meghallgatáson szintén ezen a 
véleményen voltak a képviselık.  
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A meghallgatáson ugyan nem vett részt, de Csík Józsefné munkáját ismeri és 
elismerıen tud csak nyilatkozni róla, javasolja megbízatását. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért Csík Józsefné megbízásával. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

153/2009.(VII.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Petıfi Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetıi teendıinek 
ellátásával Csík Józsefnét bízza meg a 2009.  október 1-tıl 2014. július 
31-ig terjedı idıszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkaügyi okmányok 

elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
Határid ı :   2009. október 1. 
Felelıs   :    Szlahó Csaba 
         polgármester 
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4. napirendi pont: 
Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója  
Elıterjesztı: Csurgó János 
    kuratóriumi elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnökének távollétében 
ismerteti a bizottsági véleményt, mely szerint megtárgyalta a napirendet és 
egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

154/2009.(VII.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés 
Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi 

beszámolóját elfogadja. 
 
 
5. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
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155/2009.(VII.21.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír 

kibocsátásáról szóló 2009. évi  II. évi 
beszámolóját elfogadja. 

 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat kamat, hozam többletbevételbıl pótelıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A térfigyelı rendszernél beállítottak 3,5 millió forintot, ebbıl 2,5 millió forint 
átcsoportosítás mőködési költségre, 1 millió forint pedig fejlesztésre menne, ami 
magában foglalná a Szakorvosi Rendelıintézet kamera hálózatának bekötését, 
valamint a Telepi úti emlékmő kamerával való felszerelését is. A határozati 
javaslat eszerint módosul. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Az elıterjesztésben szerepel, hogy a VFC kap 10 millió forintot, kérdezi, hogy a 
múltkori elıterjesztéssel kapcsolatba hozható ez a 10 millió forint? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A VFC nem alakulhat át Kft-vé, mivel egyesületként neveztek a bajnokságra. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
Az elıterjesztés tartalmaz a VSE kézilabda utánpótlására a nıknek és férfiaknak 
250-250 ezer forint, a VSE felnıtt kézilabda szakosztály részére nıknek és 
férfiaknak 500-500 ezer forintot.  
A VFC-hez kapcsolódóan, a durván 20 millió forintos második féléves 
mőködési költséghez 10 milliót tud az önkormányzat adni, de csak abban az 
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esetben, ha a VFC mőködési költségének fennmaradó részét más forrásból elı 
tudja teremteni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított 
határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi 
határozatát. 
 

156/2009.(VII.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
2009. évi kamat-, hozam többletbevétel terhére az alábbiakban felsorolt 
szervezeteket, egyesületeket, programokat részesíti támogatásban:  

a. VFC 10.000.000 Ft 

b. Vecsési Hagyományırzı  
Zeneegyesület 300.000 Ft 

c. Ipartestület 200.000 Ft 

d. Lovasnapok – fogathajtás 400.000 Ft 

e. Református Óvoda 1.000.000 Ft 

f. VSE kézilabda utánpótlás 

1. Nıi: 250.000 Ft 

2. Férfi: 250.000 Ft 

g. VSE felnıtt kézilabda: 

1. Nıi: 500.000 Ft 

2. Férfi: 500.000 Ft 

h. Polgárırség 2.000.000 Ft 

i. Térfigyelı rendszer 

mőködési költség 2.500.000 Ft 

fejlesztés 1.000.000 Ft 

Összesen: 18.900.000 Ft 

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 november havi  
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 rendes ülése  
(2009. III. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
 Jegyzı 
 

 
7. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly 
   bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A beszámoló írásos, kiküldésre került. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

157/2009.(VII.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
az Egészségügyi Bizottság 2008. évi 

beszámolóját elfogadja. 
 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 
   bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
Megköszöni a hivatal segítségét, elsısorban a Vagyongazdálkodási Osztálynak 
és az Üzemeltetési Alosztálynak, a bizottság tagjainak a rendszeres megjelenést. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

158/2009.(VII.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Gazdasági Bizottság 2008. évi beszámolóját 

elfogadja. 
 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor 
   bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

159/2009.(VII.21.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság  

2008. évi beszámolóját elfogadja.  
 
10. napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda bıvítése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta az elıterjesztést egyhangúan 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

 
160/2009.(VII.21.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 

Vecsés, Deák Ferenc u. 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon álló épület átépítésével és bıvítésével valósuljon meg a Toldy 
Ferenc utcai Óvoda bıvítése. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében az épület átalakítására, bıvítésére vonatkozó 
tervek elkészíttetésérıl.  
A bıvítéssel kapcsolatos elıirányzat biztosításáról a tervdokumentáció 
elkészítését követıen dönt a Képviselı-testület. 

 
Határid ı: azonnal, a tervek elkészítésére: 2009. augusztus 31. 
Felelıs:     Szlahó Csaba 
                  polgármester 

 
 
11. napirendi pont: 
Halmi-telepi Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Skribek Zoltán képviselı: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

161/2009.(VII.21.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Halmi Telepi 

Általános Iskola – az 54/2009 (III. 24.) és a 103/2009. (V. 26.) 
határozatokban foglaltaknak megfelelı kiegészítésekkel átdolgozott, az 
Esélyegyenlıségi tervet is magába foglaló, egységes szerkezetbe foglalt, a 
2009/2010. tanévtıl kezdıdıen hatályba lépı Pedagógiai Programját – 
az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – jóváhagyja, és ezzel egyidejőleg a 234/2008 (XI. 18.) 
határozatban a „Halmi Telepi Általános Iskola Pedagógiai Programja” 
szövegrészt visszavonja.                 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse az 

intézményvezetıt. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
                   polgármester 
 
    Határidı: azonnal, az intézményvezetı értesítése 2009. augusztus 24-ig. 
 
 
12. napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának kérelme napközis csoport 
indítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Skribek Zoltán képviselı: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
egyhangúan elfogadásra ajánlja a határozati javaslat „B” változatát a Képviselı-
testületnek. Szakmailag egyébként indokolt lenne.  
 
Hanek Gábor képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangúan elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslat „B” változatát a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

162/2009.(VII.21.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009/2010. 

tanévben a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál a napközis 
csoportok számát nem emeli, 4 csoport mőködését engedélyezi.   

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse az 

intézményvezetıt.  
 

      Felelıs:     Szlahó Csaba 
                    polgármester 
 

 Határidı: azonnal, intézményvezetı értesítésére: 2009. július 30-ig.  
 
 
13. napirendi pont: 
Ferihegyi Repülıtér zajgátló védıövezet tervdokumentáció véleményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János képviselı: 
A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és egyhangúan 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatot. 



15 
 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szakvéleményre alapozva lett kialakítva a határozati javaslat. A szakértı a 
zajgátló védıövezetek új kialakításáról lesújtó véleményt adott.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

163/2009.(VII.21.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Ferihegyi repülıtér 
zajgátló védıövezetének kijelölésére vonatkozó tervdokumentációt nem fogadja 
el az alábbiakban felsorolt észrevételek miatt:  

1. A 1761997. (X.11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése elıírja, hogy: a 
zajgátló védıövezetre vonatkozó számítás kiinduló adatait és a számítási eljárást 
a számítások megkezdése elıtt az illetékes légiközlekedési hatósággal egyeztetni 
kell. A számítások megkezdése elıtt az alkalmazni kívánt eljárásra és 
adatbázisra vonatkozóan - ha ez más jogszabályból nem következik - be kell 
szerezni az illetékes közegészségügyi és környezetvédelmi hatóság egyetértését 
is. „ 

A Légiközlekedési Igazgatóság az RT 12266/1/2008. számú levelében (2. sz. 
melléklete) 2008. november 24-én jóváhagyta a számítás kiinduló adatait, ami 
véleményünk szerint nem felel meg a jogszabálynak. A közegészségügyi és 
környezetvédelmi hatósági egyetértést nem tartalmazza a dokumentáció. 

2. A számítási eljárás a tervezı nyilatkozata, illetve az 1. sz. mellékletében 
(52. old.) található kérelem szerint eltér a jogszabályban elıírttól.  
A hatósági jóváhagyást a dokumentáció nem tartalmazza. 
 
3. A számítás kiinduló adatait bemutató 5.1 fejezet a forgalom jövıbeni 
eloszlásában magasabb értékekkel számol, mint ami megengedhetı a 176/1997. 
(X.11.) Korm. rendelet alapján a 31L leszállások és a 13R felszállások esetében. 
 
4. Nem tartalmazza a dokumentáció a jövıbeni éjszakai forgalom felosztását 
a különbözı pályairányokra.  
 
5. A 2007. évi forgalom számított és mért eredményeinek 
összehasonlításából (6. fejezet) nem derül ki, hogy a vecsési terhelés kiszámítása 
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a valós forgalommegoszláson alapult-e, hiszen az elmúlt években rendszeresen 
túllépték a vonatkozó kormányrendeletben megengedett %-os értékeket.  
A mértékadó mőveletszámok eltérnek a Budapest Airport korábbi 
adatszolgáltatásaiban megadott értékektıl.  
 
6. Nem értünk egyet a mőveletszámok egyes pályagörbékre történı 
szétosztásával. A repülıtér adatszolgáltatása szerint 2007-ben az összes 
leszállások száma 31L irányon: 10.432 volt, ebbıl a legnagyobb terheléső 6 
hónapra 5936 leszállás esett. Ezzel szemben a tervben 5508 db szerepel. 
Felszállások tekintetében a legnagyobb terheléső 6 hónapra esı 13R irányú 
felszállás 2007-ben 1828 volt, szemben a számításnál figyelembe vett 1415-el. 
 
Az alapadatok felvételénél a majdnem kétszeresére (kb. 75 %-al) növekvı 
forgalom mellett a tervezett gépmozgás számok növekedése alacsonyabb, de így 
is magasabb, mint a rendeletben - a Vecsést érintı - megengedett 10 % a 
felszállások, s 5 % a leszállások tekintetében.  
Tehát már az alapadatok tévesek, s Vecsésnek csak igen kis területe esik 
védıövezetbe. 
 
7. A 7. fejezetben bemutatott tervezett övezetekkel a képviselı-testület nem 
ért egyet. Véleményünk szerint jóval nagyobb terület érintett zajterhelésben, 
mint amit a terv megad. A stratégia zajtérképen jelölt terület jelentısen eltér a 
védıövezeti tervben ábrázolttól. 
Valószínőleg az is oka az eltérésnek, hogy a számítás a kormányrendeletben 
megengedett %-os pályahasználatot veszi alapul, amitıl a tényleges használat 
eltér. 
 
8. Az ingatlan-nyilvántartási térkép hiányzik a dokumentációból, pedig a 
rendelet elıírja.  
 
9. A repülıgépek földi mozgásából adódó zajokat a számításból teljesen 
kihagyták, mint elhanyagolhatót. 
A régi hajtómő próbahelyen végrehajtott hajtómőpróbázásból adódó zajterhelés 
és a 31L pályavégrıl történı felszállások, a hajtómővek teljesítményének 
növelése felszállásnál Vecsésen is okoz zajterhelést, de ez nincs figyelembe 
véve.  
A hajtómő próbahely építése évek óta terv, de a jelen tervben szereplı 
szándéknyilatkozat is csak a következı 5 éven belül ígéri. A 176/1997. (X.11.) 
Korm. rendelet módosítási tervezetében is 2010 vége a határidı. Megvalósulása 
a korábbi tervekkel ellentétben a mai napig nem történt meg. 
A földi mozgások a guruló utakon és forgalmi elıtereken szintén önkényesen 
kimaradtak a számításból, pedig a vonatkozó 18/1997-es rendelet elıírja a 
figyelembe vételüket. 
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A dokumentáció több olyan állítást is tartalmaz, amely megkérdıjelezhetı. 
A hajtómőpróbázás zajszintje akár 15 dB (A)- el is kevesebb lehet a léginél. Mi 
támasztja ezt alá?  
 
Ha a földi mozgást figyelmen kívül hagyják, ezek a terhelések teljesen 
kimaradtak a számításokból. Pedig a földi mővelet terhelése jelentkezik 
Vecsésen is.  

 
10. A repülıgép kategóriák normatív adatai 300m magasságra vonatkoznak. 
Véleményünk szerint nem minden esetben teljesül ez a repülési magasság 
Vecsés felett, így módosulnak az adatok.  
 
Felelıs: Szlahó Csaba   

      polgármester 
 
Határid ı: azonnal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság értesítésére a döntést követı 
15 napon belül. 
 
 
14. napirendi pont: 
Vecsés, Károly utca szélesítése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, javasolja a határozati javaslat 
elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

164/2009.(VII.21.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, 

Károly u. 6022. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonosai 
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által térítésmentesen felajánlott 6022/1. helyrajzi számon 
nyilvántartott, 31 m² nagyságú kivett út megnevezéső ingatlant 
elfogadja, és kéri az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetését. 

 
2) Felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében kösse meg a térítésmentes átadásra vonatkozó 
megállapodást a tulajdonosokkal, ezt követıen az ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket 
tegye meg, valamint gondoskodjon a vagyonrendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetésérıl és Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; a megállapodás megkötésére: a döntést követı 
60 napon belül, a rendelet-módosításra: 2009. november 30. 

Felelıs:     Szlahó Csaba  
                      polgármester       

 
 
15. napirendi pont: 
Családi napközi üzemeltetéséhez önkormányzati tulajdonú ingatlan 
térítésmentes használati kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
Az elıterjesztést a Gazdasági Bizottság és az Oktatási, Mővelıdési és 
Sportbizottság is megtárgyalta. Mindkét bizottság elfogadásra ajánlja a 
határozati javaslatot a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

165/2009.(VII.21.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Boldog Gyermekkor Közhasznú Alapítvány részére Családi Napközi 
üzemeltetésére alkalmas ingatlant nem tud felajánlani.  
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Határid ı: azonnal; a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 15 napon 
belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
16. napirendi pont: 
Utólagos hozzájárulás Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő Ellen!” 
Közhasznú Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő-mentesítési 
versenyen való részvételhez 
Elıterjesztı: Dabasi János 
    bizottsági elnök   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János képviselı: 
A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. 
A parlagfő-mentesítéssel kapcsolatos munkák ösztönzése érdekében Pest Megye 
Önkormányzata a „Tégy a parlagfő ellen!” Közhasznú Alapítvánnyal közösen 
2009-ben parlagfő-mentesítési versenyt hirdetett a megyei települési 
önkormányzatok számára. Mivel a versenyre való jelentkezési határidı nagyon 
rövid volt, jelentkezési szándékunkat a képviselıi döntés elıtt már megtettük. A 
bizottság határozatában egyhangúan támogatta Vecsés Város Önkormányzata 
jelentkezését a parlagfő-mentesítési versenyen. Ha a versenyt megnyernénk egy 
négymillió Ft értékő játszóteret építtetnek a verseny kiírók a nyertes településen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

166/2009.(VII.21.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagosan 
hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfő 
ellen!” Közhasznú Alapítvány által közösen meghirdetett parlagfő-
mentesítési versenyen az Önkormányzat részt vegyen.  
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Felelıs:   Szlahó Csaba   

       polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának ……./2009. (…..) rendelete 
megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2009. évi nyári 
zárva tartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A rendelet-tervezet írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúan elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendeletalkotási 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és megalkotta az alábbi 
rendeletét: 
 
 

15/2009.(VII.22.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 15/2009. (VII.22.) rendelete az 
önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 2009. évi nyári  

zárva tartási rendjérıl. 
 

Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés a) 
pontjában nyert felhatalmazás alapján az önkormányzati fenntartású 
óvodák és bölcsıde 2009. évi nyári zárva tartási rendjérıl az alábbi 
rendeletet alkotja a szolgáltatásokat igénybe vevı családok megfelelı 
tájékoztatása érdekében: 
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1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed Vecsés Város területén az önkormányzat 
fenntartásában mőködı óvodákra és a bölcsıdére. 
 
 

    2.§ 
 

2009. évben a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch, 
                    a Kisfaludy utcai Óvoda, 
                    a Toldy Ferenc utcai Óvoda, 

a Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2009. július 27-tıl  
augusztus 23-ig tart. 

 
 

  3.§ 
 

2009. évben a Semmelweis Bölcsıde nyári bezárása 2009. július 27-tıl 
augusztus 23-ig tart. 
 
 

4.§ 
 

E rendelet 2009. július 25. napján lép hatályba és 2009. december 31. 
napján hatályát veszíti. 
 
 
 
  Szlahó Csaba   Mohainé Jakab Anikó 
  polgármester        jegyzı 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat belterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtására a KMOP-2009-
2.1.1/B kódszámú pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
    polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. A pályázat keretében igényelhetı 
támogatás mértékét sávosan határozták meg. Mivel a pénzügyi helyzet 
bizonytalan és a városfejlesztés a források nagy részét elveszi, 200 milliós 
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pályázatot nyújtunk be. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán képviselı: 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztés több utcát tartalmazó változatát. 
Annak érdekében, hogy az önerı és a támogatás intenzitása kedvezıbb legyen és 
annak érdekében, hogy a pályázati esélyek nagyobbak legyenek szőkíteni kellett 
a kört. A bizottság még a több utcát tartalmazó határozati javaslatot ajánlotta 
elfogadásra a Képviselı-testületnek. Módosító indítványa, hogy a határozati 
javaslatban szereplı Halmi utca helyett a Klapka utca kerüljön be csapadékvíz-
elvezetéssel. Ez megfelel a pályázati kiírásnak.  
 
Hanek Gábor képviselı: 
A Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangúan elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslatot a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosító indítvány 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 3 tartózkodás mellett elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 
 

167/2009.(VII.21.) határozat  
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Belterületi 
utak fejlesztésére” (kódszám: KMOP-2009-2.1.1/B) kiírt pályázatra 
Vecsés Város Önkormányzata „Vecsés Város belterületi útjainak 
fejlesztésére” pályázatot nyújt be az alábbi utcákat érintıen:  

− Lévai u csapadékvíz-elvezetéssel és járdával, 
− Klapka u. csapadékvíz-elvezetéssel  
− Magyar u. csapadékvíz-elvezetéssel és járdával,  
− Tó u. buszmegállóval, 
− József Attila u. (Attila u. - Álmos u. közötti szakasz) 

kerékpársávval.  
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2. 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. 

 
 Határidı: az elıterjesztés elıkészíttetésére: 2009. augusztus 31. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
 
19. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek interpellációja van, tegye meg. 
 
Nincs interpelláció. 
 
20.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek kérdése van, tegye fel. 
 
Nincs kérdés. 
 
21.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Bejelenti, hogy rendkívüli testületi ülésre kerül sor július 30-án 16 órakor és 
augusztus 13-án 11:30-kor. 
 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek közérdekő bejelentése van tegye meg. 
 
Nincs más közérdekő bejelentés. 
 
22.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek napirendi javaslata van, tegye meg. 
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Nincs napirendi javaslat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 

  Szlahó Csaba     Mohainé Jakab Anikó 
             Polgármester         Jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 


