
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 07-én 
megtartott I. rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 
16.00 óra) 
 
 
Jelen vannak: 
Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Jugovics Sándor, Hanek Gábor, Lırincz 
Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori 
Ferenc 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, valamint a 
Hivatal dolgozóit. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 10 fı van jelen. 
 
 
Az ülést megnyitja. 
 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat kerékpárút pályázat benyújtására a KMOP-2009-2.1.2. kódszámú 
pályázati felhívás keretében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A pályázat keretében a Dózsa György út mellett zárt csapadékvíz-elvezetı árok 
kiépítésével lehetne kerékpárutat kiépíteni. Az építési engedélyezési tervek már 
elkészültek, mivel csak ezek ismeretében lehetett kiszámolni a várható 
támogatási összeget. A pályázat esetleges benyújtásához szükség volt 
helyzetfeltáró tanulmány, illetve az engedélyezési tervdokumentáción felül 
további közlekedéstervezıi munkarészek elkészítésére. A helyzetfeltáró 
tanulmány költsége bruttó 1.200.000,- Ft, míg a közlekedéstervezıi 
munkarészek költsége bruttó 845.000,- Ft, amelyek fedezetét a 2009. évi 
költségvetésben az általános tartalékkeret terhére kellene biztosítani. 
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A projekt teljes összköltsége 136.688.769,- Ft, amelynek van pályázatban 
elszámolható és pályázatban nem elszámolható része, így az Önkormányzatnak 
összesen 74.694.143,- Ft-ot kellene biztosítania a teljes beruházás 
megvalósításához. Véleménye szerint az Önkormányzat elıtt álló Városközpont 
és óvodák építése mellett nem vállalható fel ekkora önköltséggel járó kerékpárút 
kiépítése. 
 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testületnek, 
hogy az elkészült elıtanulmányok kifizetésére a fedezetet biztosítsa a 2009. évi 
költségvetésben az általános tartalékkeret terhére, de jelen helyzetben nem 
látnak lehetıséget a megvalósításra, ezért a kerékpárút pályázat benyújtását nem 
támogatják. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 
 

148/2009.(VII.7.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Dózsa György út mellett kerékpárút kiépítése” címő projekt 
elıkészítéséhez a helyzetfeltáró tanulmány elkészítésének fedezetére 
bruttó 1 200 000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetésében az általános 
tartalékkeret terhére.  

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 

   Jegyzı 
 

Határidı:  a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 
november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás) 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 
 

149/2009.(VII.7.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
„Dózsa György út mellett kerékpárút kiépítése” címő projekt 
elıkészítéséhez az engedélyezési tervdokumentáción felül további 
közlekedéstervezıi munkarészek elkészítésének fedezetére bruttó 
845 000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetésében az általános 
tartalékkeret terhére.  

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl.  

 
Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 

   Jegyzı 
 

Határidı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 
november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás) 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 
 

150/2009.(VII.7.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretében „Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése” címmel (kódszám: KMOP-2009-2.1.2) kiírt pályázatra Vecsés 
Város Önkormányzata a „Dózsa György út mellett kerékpárút kiépítésére” – 
megfelelı költségvetési fedezet hiánya miatt – nem kíván pályázatot benyújtani.  
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16.10-kor bezárja. 
 

k. m. f. 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
 Polgármester            Jegyzı 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Víghné Bárány Tímea 


