
Jegyzıkönyv 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 21-én 
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, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Lırincz 
Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori 
Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, a hivatal 
dolgozóit és a megjelent érdeklıdıket. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 16 fı van jelen. Jugovics Sándor képviselı betegsége miatt 
nem vesz részt az ülésen. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Pótelıirányzat biztosítása a Polgármesteri Hivatal és a felszín alatti parkoló 
terveinek módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe és zajtérképéhez tartozó 
intézkedési terv elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Költségvetésen belüli költség átcsoportosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
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Levételre javasolja: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (… …) rendelete a város temetıjérıl 
és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
A Fehér János sétány közterület elnevezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
3. Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli költség átcsoportosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
4. Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása a Polgármesteri Hivatal és a felszín alatti parkoló 
terveinek módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
5. Napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Tündérkert Óvoda kiviteli tervének elkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
6. Napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Mővelıdési Központ engedélyezési tervének 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
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   Polgármester 
7. Napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
   Szociális Bizottság elnöke 
8. Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
9. Napirendi pont: 
A Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának 
kezdeményezése 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
10. Napirendi pont: 
Az 5285/2. hrsz-ú, felajánlott magánterület elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
11. Napirendi pont: 
Kötelezettségvállalás a Dózsa Gy. út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal út 
keresztezıdésében megvalósuló körforgalom 5 éven belül történı kiépítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
12. Napirendi pont: 
A 4229/2. hrsz.-ú felajánlott ingatlanrész elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
13. Napirendi pont: 
Az általános iskolákban indítható elsı osztályok számának meghatározása a 
2009/2010. tanévre 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
14. Napirendi pont: 
Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe és zajtérképéhez tartozó 
intézkedési terv elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
15. Napirendi pont: 
Interpelláció 
16. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
17. Napirendi pont: 
Kérdés 
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18. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
19. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
20. Napirendi pont: 
Budapest Airport Zrt. Zajvédelmi Bizottságába tag delegálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
21. Napirendi pont: 
Kitüntetések odaítélése az egészségügyi és szociális munka területén a 2/1998. 
(II.4.) rendelet alapján 
Elıterjesztı: Saska Istvánné és dr. Fekete Károly 
   bizottsági elnökök 
22. Napirendi pont: 
A módosított 21/1995. (XI.28.) Ök. rendelet „Jutalmazási rendszer az oktatás, 
kultúra és sport területén” a kitüntetésre javasoltak névsorának elıterjesztése 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
23. Napirendi pont: 
Városi kitüntetések odaítélése a 10/1997. (V.7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 16 
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 alapos elıkészítı munkának köszönhetıen mind a Tündérkert Óvoda, mind a 
Városközpont rehabilitációs, mind pedig a P + R pályázat önrészét fel kell majd 
használni, mivel sikeres pályázatokat nyújtott be az Önkormányzat. Ennek a 
ténynek köszönhetı, hogy a válság ellenére a városban számos helyen 
építkezéseket lehet majd látni. Azzal is számolni kell, hogy az erıforrások 
számottevı részét elszippantják a fenti beruházások. Ezért sokkal kevesebb 
lehetıség marad az egyéb fejlesztésekre és önként vállalt feladatokra (járda- és 
útépítésre, közparkok, játszóterek, vízelvezetési rendszerek javítására, egyéb 
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támogatásokra). A Városközpont terveirıl és a Pro Régióval folytatott 
tárgyalásokról részletes beszámolót tartanak a 2009. április 28-i rendkívüli 
Képviselı-testületi ülésen.  
A szőkös költségvetés ellenére elmaradt feladatként készül az Erzsébet tér külsı 
vízelvezetése, aszfalt burkolatot kapott a Tarnóczai utca, valamint a Temetı 
utca. Hivatalosan átadásra került az epresben a játszótér, amibıl azóta már egy 
játékot el is loptak. Elkeserítı, hogy az új fejlesztéseket folyamatosan rongálják. 
A város és a GYÁVIV Kft. közös beruházásában épül az új ügyfélszolgálati- és 
irodaépület a Károly u. és a Kossuth L. u. sarkán. A tervek szerint július végéig 
elkészülnek az épülettel és az év végéig költöznek át a Vértesi utcából és 
részben Gyálról.  
Tárgyalásokat folytatott az Önkormányzat az Interpik Kft. képviselıivel és 
bérlıivel, akik továbbra is fenntartják eladási ajánlatukat. Bruttó 50.000.000,- Ft 
az épület eladási ára, ezt a Képviselı-testület elfogadta. A 2009. április 28-i 
rendkívüli Képviselı-testületi ülésen ennek a részletes ismertetésére is 
visszatérnek. 
Lezajlott a tavaszi lomtalanítás, sajnos a Vetüsz Kft.-nek maradt bıven  
tennivalója, rengeteg sitt, és egyéb hulladék maradt kint az utcákon.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Tájékoztatja a Képviselı-testület tagjait arról, hogy az államháztartás részérıl 
ellenırzést tartottak a Hivatalban, a Teleházzal kapcsolatos program 
befejezéseként megvizsgálták, hogy a program megvalósult-e. Ezzel egyidejőleg 
ismételten ellenırzésre került a csatorna-beruházás, mégpedig olyan 
vonatkozásban, hogy ki a tulajdonosa a megépült csatornahálózatnak, illetve ki a 
kezelıje és az üzemeltetıje. Az ellenırzések alapján elkészítették a 
jegyzıkönyvet, és mindkét feladathoz, ill. témához kapcsolódóan megállapítást 
nyert, hogy mindent rendben találtak, nem volt kifogás. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli költség átcsoportosítás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
A határozati javaslatban szerepel, hogy a közutak-hidak üzemeltetése, útjavítás 
keretbıl 1.500.000,- Ft átcsoportosításra kerülne a térkı-akcióra, mivel a 2009-
es költségvetésben nem volt lehetıség erre külön keretet biztosítani, viszont 
sokan nyújtanak be igényt az Önkormányzathoz. A legelsı térkı-akciónál a 
lakosság körében 2.400 m2 térkı került felhasználásra, míg a tavalyi évben már 
több mint 3.500 m2. Nagyon sikeresnek tekinthetı ez a lehetıség, jelenleg is 
sokan igényelnék, ezért van szükség a költségvetésen belüli 
költségátcsoportosításra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

59/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
2009. évi költségvetés „közutak-hidak üzemeltetése”, útjavítás 
költségsoron szereplı 15.000.000.-Ft-os összegbıl 1.500.000.-Ft 
átcsoportosításra kerüljön lakossági térkı akció biztosítására. 
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2. Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról 
gondoskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
 
Határidı: 2009. I. félévi beszámoló 

 
4. Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása a Polgármesteri Hivatal és a felszín alatti parkoló 
terveinek módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A költségek átszabása miatt teljesen új tervezést kellett elindítani, ennek plusz 
költségei vannak, amelyre biztosítani kell a fedezetet, hiszen csak ekkor 
lehetséges a második fordulós pályázatokat benyújtani. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

60/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vecsés 
Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése címő, a KMOP-5.2.1/B” 
pályázati felhívásra benyújtott projekt keretében a Polgármesteri Hivatal 
építési engedélyezési tervdokumentációjának módosítására 1 260 000,- 
Ft-ot, a kiviteli tervének módosítására 1 620 000,- Ft-ot, valamint a 
Polgármesteri hivatal mögötti felszín alatti parkoló építési engedélyezési 
tervdokumentációjának módosítására 1 764  000,- Ft-ot, összesen 4 644 
000,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartalékalap terhére. 
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2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
 

Határidı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás 
elfogadása 

 
5. Napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Tündérkert Óvoda kiviteli tervének elkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

61/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetés általános tartalékalap terhére 4 620 000,- Ft-ot biztosít a 
Tündérkert Óvoda épületének bıvítéséhez és felújításához szükséges 
kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. 

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

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

Felelıs: Takács Mária 
Jegyzı 

 
Határidı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás 

elfogadása 
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6. Napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Mővelıdési Központ engedélyezési tervének 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Csökkentett költségvetési keretbıl kell felépíteni a Mővelıdési Központot, 
ehhez a tervek módosítása szükséges. Mivel 750 millió forintból kell 
kigazdálkodni a mővelıdési házat és a könyvtárat, ezért az egyik nagy 
projektelemet - a Mővelıdési Központ alatti parkolót - ki kellett venni. A 
tervezıkkel és a pályázatírókkal közösen ezt a módosítást találták a 
legelfogadhatóbbnak, viszont ehhez új tervekre lesz szükség. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

62/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetés általános tartalékalap terhére 6 600 000,- Ft-ot biztosít a 
„Vecsés Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése címő, a KMOP-
5.2.1/B” pályázati felhívásra benyújtott projekt keretében a Telepi út 43. 
szám alatt létesítendı Mővelıdési Központ és Könyvtár építési 
engedélyezési tervdokumentációjának módosítására. 

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

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 

Felelıs: Takács Mária 
Jegyzı 
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Határidı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás 
elfogadása 

 
7. Napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül 
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
   Szociális Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A tavalyi évben 5.000.000,- Ft került átcsoportosításra a Szociális Bizottság 
keretébıl a munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkezık részére munkadíj 
és járulékai kifizetésére. Ennek a kezdeményezésnek nagyon pozitív visszhangja 
volt. Ez év elején azok az emberek, akik tavaly lehetıséget kaptak ilyen 
formában, ismételten szeretnének munkát vállalni. A Szociális Bizottság 
szeretett volna erre nagyobb összeget fordítani ebben az évben, de mivel a 
megszorítások miatt csökkentve lett a Bizottság gazdálkodási kerete, ezért idén 
is 5.000.000,- Ft átcsoportosítását kérik a Képviselı-testülettıl, bízva abban, 
hogy a zárszámadás után lesz még lehetıség emelni ezt az összeget. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

63/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetés 4. sz. melléklet 1.7.4 átmeneti segély sorának összegébıl 
5.000.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi a munkahellyel és 
jövedelemmel nem rendelkezık részére munkadíj és járulékai kifizetésére. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el és 

azt terjessze a képviselı-testület elé. 
 

Felelıs: Takács Mária 
      Jegyzı 

 
Határidı:  negyedévi rendelet módosítás 
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8. Napirendi pont: 
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

64/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. április 24-tıl 
2010. április 23-ig terjedı idıszakra 200 MFt folyószámlahitel felvételét 
rendeli el. 

 
2. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a 

hitel visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı 
éveiben – a felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen – a 
költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési elıirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzıt, hogy fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank 
Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerzıdést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, 

hogy már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt 
hitelbıl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. 
évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 

 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
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  Polgármester 
 
Határidı: azonnal 
 

9. Napirendi pont: 
A Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának 
kezdeményezése 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
2005. májusában elhatározás született, hogy 2006-tól Vecsés kilép a Kertváros 
Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásból. Errıl idıben 
tájékoztatást kapott a Társulás, mégis igényeltek le normatív támogatást, 
amelyet el is költöttek. Megkereste a Hivatalt a Társulás elnöke azzal a kéréssel, 
hogy a 2006. évben jogtalanul felvett normatív támogatás visszafizetési 
kötelezettségéhez kapcsolódóan a Vecsés Városra esı részt, azaz 11.250.190,- 
Ft-ot az Önkormányzat fizesse meg. Mivel Vecsés Város a Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódóan semmilyen szolgáltatást nem vett 
igénybe és az Önkormányzat részére nem történt semmiféle szellemi és anyagi 
szolgáltatás biztosítása sem, ezért a visszafizetési igény nem jogos.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a határozati javaslatot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

65/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kertváros Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Elnökének 
kezdeményezésében foglaltakat megvitatta és a 2005. évben leigényelt és 
2006. évre vonatkozó normatív támogatás visszafizetéséhez a Kistérség 
által kiszámolt 11.250.199,- Ft megfizetéséhez nem járul hozzá. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról adjon tájékoztatást a 
Kistérségi Társulás Elnökének. 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
 Határidı: azonnal 

 
10. Napirendi pont: 
Az 5285/2. hrsz-ú, felajánlott magánterület elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került, a térképmásolatot a helyszínen kapták 
meg a képviselık. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

66/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az érintett ingatlan 
magántulajdonosa által térítésmentesen felajánlott vecsési, 5285/2. 
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett, utca megnevezéső 139 m2 
nagyságú ingatlant elfogadja és kéri az ingatlan-nyilvántartásba történı 
bejegyeztetését. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy jelen határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásba 

történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelıs: Takács Mária 
   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
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11. Napirendi pont: 
Kötelezettségvállalás a Dózsa Gy. út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal út 
keresztezıdésében megvalósuló körforgalom 5 éven belül történı kiépítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az elızmények ismertek. A Telepi út – Dózsa György út felújításához 
kapcsolódóan kellett döntést hozni, hogy a tervek között szerepel-e a Dózsa 
György út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal út keresztezıdésében 
körforgalom építése. Amennyiben ez szerepel a tervek között, és az 
önkormányzat vállalja annak megépítését, akkor ezt a két beruházást össze kell 
hangolni. A határozati javaslat arról szól, hogy egy 5 éves idıtartamon belül az 
Önkormányzat vállalja, hogy megépíti ezt a körforgalmat, aminek a költsége 
várhatóan 50-60 millió forint körül lesz, a tervek elkészültek. Annyi észrevétel 
érkezett a Gazdasági Bizottság részérıl, hogy a határozati javaslat kerüljön 
kiegészítésre azzal, hogy a körforgalom elkészített terve legyen egyeztetve és 
elfogadtatva a Magyar Közút Kht.-vel is, nehogy a kivitelezés után derüljenek ki 
hiányosságok. 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a fenti kiegészítéssel 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
módosított változatának elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta 
határozatát: 
 

67/2009.(IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a Dózsa György út – Széchenyi út – Budai 
Nagy Antal út keresztezıdésében 5 éven belül a tervezett körforgalom 
kiépítését megvalósítja, melynek feltétele, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága Megyei Mőszaki Tervezési és 
Lebonyolítási Osztályával egyeztetésre kerüljön annak érdekében, hogy a 
szükséges hozzájárulást megadja. Errıl írásban kérjen a Hivatal 
nyilatkozatot. 
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2. Utasítja a Polgármestert, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály 
bevonásával Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
döntésérıl értesítse a Magyar Közút Kht. illetékesét. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

  Polgármester 
 

Határidı: azonnal 
 
12. Napirendi pont: 
A 4229/2. hrsz.-ú felajánlott ingatlanrész elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú ige szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

68/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az érintett ingatlan 
tulajdonosa által térítésmentesen felajánlott, vecsési 4229/9. hrsz.-on 
nyilvántartott, kb. 12-15 m2 nagyságú ingatlanrészt elfogadja, és kéri a 
leválasztott területnek a 4230 hrsz.-ú Külsı Gyáli utcához történı 
csatolását. 

 
2. Felkéri a jegyzıt, hogy a jelen határozat alapján az ingatlan megosztással 

és az ingatlan nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelıs: Takács Mária 

  Jegyzı 
 

Határidı: folyamatos 
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13. Napirendi pont: 
Az általános iskolákban indítható elsı osztályok számának meghatározása a 
2009/2010. tanévre 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú ige szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

69/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009/2010. 
tanévben indítható általános iskolai elsı évfolyamos tanulócsoportok 
számát az alábbiakban határozza meg: 

 
 Falusi Általános Iskola: a 28/2008. (II.26.) határozat alapján 2 

tanulócsoport 
  Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: 2 tanulócsoport 
               Petıfi Sándor Általános Iskola: 2 tanulócsoport 
               Halmi Telepi Általános Iskola: 1 tanulócsoport. 
 

2. A tanulócsoportok létszámát a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell 
kialakítani, figyelembe véve azt, hogy a más településrıl bejáró tanuló 
felvétele miatt új tanulócsoport nem indítható. 

 
3. Felhívja az intézményvezetık figyelmét a felvehetı tanulólétszám - 

lehetıség szerint - egyenlı elosztására és az intézmények közötti 
együttmőködésre. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete változatlanul hagyja 

az intézmények Alapító Okiratában szereplıek szerint az általános iskolák 
és az óvodák felvételi (mőködési) körzeteit a 2009/2010. nevelési/tanévre. 
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5. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Határidı: azonnal 

 
14. Napirendi pont: 
Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképe és zajtérképéhez tartozó 
intézkedési terv elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú ige szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

70/2009. (IV.21.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Budapest és 
vonzáskörzete stratégiai zajtérképet és az ahhoz tartozó intézkedési tervet - 
amely Vecsés Város vonatkozásában hosszú távú stratégiai zajcsökkentési 
javaslatokat is tartalmaz, továbbá a zajvédelmi intézkedési tervekhez és a 
zajhelyzet általános összefoglaló értékelését és zajterhelését befolyásoló 
intézkedés i helyzet bemutatása mellett javaslatot tesz a zajvédelmet 
eredményezı közlekedés fejlesztési feladatok végrehajtásához – elfogadja, 
a Hosszú távú stratégiai zajcsökkentési javaslatok, 5-ös számú melléklet, 
alábbiak szerinti módosításával:  
A zajterhelés a 400 sz. út, Telepi út, Dózsa Gy. út, Lırinci út és Széchenyi 
út mellett magas annak ellenére, hogy megépült a Vecsést elkerülı 4-es út 
és az M0-s autóút. 
Magas a zajterhelés a következı közutakon: 
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• Fı út 
• Attila utca 
• Károly utca 
• Anna utca 
• Telepi út 
• Dózsa György út 
• Széchenyi út 
• Lırinci utca 
• Zrínyi utca 
• Market Centrál területén 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot az illetékes Budapest 

Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Ügyosztályának küldje meg, továbbiakban pedig a város vonatkozásában 
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.  

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

    Polgármester 
 

Határidı: azonnal 
 
15. Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, Vékony Ferenc 
képviselı 15.30 órakor távozott az ülésrıl. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A helyi buszjárattal kapcsolatban szeretne interpellálni. A járatok számát 
sőríteni kellene, mert a lakóparkból nem tudnak eljutni a gyerekek az iskolákba, 
az idısebbek pedig a Szakorvosi Rendelıintézetbe. 
Továbbá szintén a lakópark lakóinál felmerült kérés, hogy a patak mentén 
helyezzenek el egy pár darab zárt rendszerő, állványon álló kutyapiszok-tartót, 
amibe kutyasétáltatás közben bele lehetne győjteni a zacskóba összeszedett 
kutyaürüléket.  
Nagy problémát jelent, és rendkívül balesetveszélyes, hogy a lakóparkban nincs 
gyalogjárda. 
 
Tóth Judit képviselı: 
Ismét elıvezeti a 2006 óta folyamatosan fennálló problémát. Az Akácfa u. 10. 
szám alatt változatlanul lovakat tartanak, jelenleg 5 állat van, ami a nem 
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rendszeres takarításnak megfelelıen nagy bőzzel jár. Többször próbáltak már 
fellépni ez ellen, de még mindig nincs változás. 
 
16. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a Halmi telepen buszmegállók 
telepítésével kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
A választ elfogadja, és reméli, hogy a zárszámadás után visszatérnek a témára. 
 
17. Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
Van-e arra valamilyen mód, hogy a Halmy téri játszótéren legyen kézmosási 
lehetıség? Amennyiben ez lehetséges, akkor természetesen minden játszótéren 
biztosítani kellene ezt a gyermekek számára.  
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A Profi mögött van egy raktárépület, ami régen az ÁFÉSZ tulajdona volt. Az 
ajtót betörték, csak egy vasrács van rajta, ezáltal láthatóvá vált, hogy az épület 
tele van papírokkal, ami tőzveszélyes. Amellett az erdıben élı hajléktalanok is 
oda járnak WC gyanánt. Ki kellene deríteni, hogy kinek a tulajdonában van 
jelenleg az épület.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az erdıbe ismételten hajléktalanok laknak, el kellene ıket onnan költöztetni.  
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A Fı út és a Károly utca közötti összekötı merıleges utcák mind 
aszfaltburkolatúak, kivéve a Magyar utca. A Magyar utcát mikor fogja az 
Önkormányzat leaszfaltoztatni? Valamint kérdésként merült fel a lakosság 
részérıl, hogy az Ágoston utca burkolatát mikor fejezik be? 
 
18. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Április 10-én elkezdıdött a Tavaszi Fesztivál, nagyon sok kulturális eseménnyel 
gazdagítva. Április 26-án, vasárnap lesz az Epresben a záró rendezvény, melyre 
mindenkit szeretettel várnak. 
 
19. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az éves munkaterv szerint. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 15.45-kor bezárja. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 
Szlahó Csaba        Takács Mária 
 Polgármester               Jegyzı 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 


