
Jegyzıkönyv 
 
 

Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-án megtar-
tott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra.) 
 
Jelen vannak: 
Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Lugosi Mária, Hanek Gá-
bor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek 
Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a hivatal dolgozóit, a megjelent 
érdeklıdıket, Pap Bernadettet a Kolping Szolgálat vezetıjét, valamint dr. Nagy 
Mariannát a vecsési MSZP vezetıjét, és egyben gratulál a megválasztásához. 
 
Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 13 fı van jelen. Távolmaradását Alattyányi István, és dr. Ge-
rencsér Balázs képviselı jelezte. Késıbb érkezését dr. Fekete Károly képviselı 
jelezte. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
A 245/2008.(XII.16.) határozat módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
A telephely engedély, illetve a telep létesítésének bejelentése kapcsán kiadott 
358/2008.( XII.31). Kormányrendeletrıl tájékoztatás 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Levételre javasolja: 
Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki tervtanács mőköde-
tésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen rendeletalkotás 
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Elıterjesztı:Takács Mária 
jegyzı 

 
Nevelési Tanácsadó létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Takács Mária jegyzı: 
A helyi építészeti-mőszaki tervtanács mőködetésével kapcsolatban elmondja, 
hogy a Közigazgatási Hivatal tett törvényességi észrevételt még a tavalyi évben, 
és ezért kérte ennek a tárgyalását. Kérése, hogy a mai ülésen tárgyalja meg a 
képviselı-testület ezt a napirendi pontot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszöni jegyzı asszony észrevételét, de mivel nincs elıkészítve kellı képen az 
anyag, ezért nem javasolja a tárgyalását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
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: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról  
Elıterjesztı:Pap Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetıje 
4. napirendi pont: 
Fellebbezés (Budapest- Ferihegy2 építésével kapcsolatosan) 
Elıterjesztı:Takács Mária 

jegyzı 
5. napirendi pont: 
Beszámoló a Fıépítész tevékenységérıl 
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Elıterjesztı:Szinai János 
fıépítész 

6. napirendi pont: 
Vecsés, Széchenyi út-Gyáli út menti terület Szabályozási Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
7. napirendi pont: 
Vecsés Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom 
Elıterjesztı:Takács Mária 

jegyzı 
8. napirendi pont: 
Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
9. napirendi pont: 
A Kertekaljai vasútállomás P+R parkoló pályázat benyújtása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
10. napirendi pont: 
Intézményvezetıi állásokra pályázati kiírás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
11. napirendi pont: 
Beszámoló az OMSB 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária  

OMSB elnöke 
12. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a közmőves vízellátás 
és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a köz-
üzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosításáról (a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által 
ellátott területen) 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
13. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009.(I…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 
13/2002.(VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról  
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
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14. napirendi pont: 
A pártok részére biztosított helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
15. napirendi pont: 
Fedezet biztosítása a nyolc utca útépítésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
16. napirendi pont: 
Elıirányzat biztosítása az új Mővelıdési Központ engedélyezési tervének módo-
sítására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
17. napirendi pont: 
A 0165/54. és a 0165/57. helyrajzi számú ingatlanokból területrészek megvétele 
(jogi rendezése) 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
18. napirendi pont: 
Általános iskolai felvételi körzethatárok felülvizsgálata 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 

OMSB elnöke 
19. napirendi pont: 
A 245/2008.(XII.16.) határozat módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
20. napirendi pont: 
A telephely engedély, illetve a telep létesítésének bejelentése kapcsán kiadott 
358/2008.( XII.31). Kormányrendeletrıl tájékoztatás 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 
21. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
22. napirendi pont: 
Interpelláció 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
24. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 13 
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: 
Még az ünnepek elıtt meg kellett rendelni a Kisállomás környékének megújítá-
sára irányuló pályázat terveit és a szükséges hatástanulmányt. A dokumentációk 
elkészültek, így már csak a pályázat önrészét kell biztosítani az önkormányzat-
nak. /hasonló volt a pályázat a P+R konstrukcióra, mint a Nagyállomás eseté-
ben/ 
A Tündérkert Óvoda pályázati anyaga visszakerült a ROP irányító hatóság igaz-
gatóságára, velük felvették a kapcsolatot, azonban a pályázat sorsáról írásban 
még nem kaptak értesítést.  
A nyolc utcát érintı útépítéses pályázat utómunkálatai folynak, a múlt héten az 
irányító hatóság /Pro régió/ kötelezı vizsgálatot tartott és tudomása szerint mind 
a kivitelezést, mind az adminisztrációt rendben lévınek találták. 
A Városközpont pályázat elsı lépcsıs elbírálását január végére ígérték. 
A karácsonyi ünnepségek rendben lezajlottak, a mindenki karácsonya, valamint 
a hét végén a városi bál. Ezt azért említi, mert sokan jelen voltak a képviselık 
közül is. 
A Károly utcában történt tragikus rablógyilkosság elkövetıit a Rendırség kézre 
kerítette, a Képviselı-testület által felajánlott jutalmat a nyomozásban dolgozó 
rendırök számára 2008. december 22-én a Díszteremben adták át. Az esemé-
nyen a Pest megyei Rendırfıkapitány úr is részt vett.  
A BA Zrt képviselıivel folyamatos egyeztetéseket tartanak a szabályozási terv 
elfogadásának feltételeirıl.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Tájékoztatja a képviselı-testület tagjait arról, hogy a Kormány december 17-i 
döntésének megfelelıen 2009. január 1-tıl megszőnt a Közép-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal, helyébe jogutódként a Közép-magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal lépett.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, dr. Fekete Károly képvi-
selı megérkezett. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között tör-

tént 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.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Támogató Szolgálat munkájáról  
Elıterjesztı:Pap Bernadett 

Támogató Szolgálat vezetıje 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a Támogató Szolgálat beszámolóját, és elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tar-
tózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
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1/2009.(I.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kolping Támogató 

Szolgálat 2008. évi beszámolóját elfogadta. 
 
4. napirendi pont: 
Fellebbezés (Budapest- Ferihegy2 építésével kapcsolatosan) 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a fellebbezés visszavonását ja-
vasolta a bizottság elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A XVIII. Kerület már módosította a szabályozási tervét, és ez igazából rájuk tar-
tozik. 
Javasolja, hogy a fellebbezést ne adja be a Képviselı-testület. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Abban az idıszakban, amikor a szakvéleményt kérték a hivataltól, és elküldték a 
Közigazgatási Hivatalba, akkor még a XVIII. Kerület nem módosította a szabá-
lyozási tervét, és akkor még nem építési terület volt, de azóta már elfogadták a 
szabályozási terv módosítását, így az építésnek nincs akadálya, mivel építési te-
rületen történik a terminálok építése. 
 
Balogh Csongor képviselı: 
A terminál bıvítésével az utasforgalom nem fog növekedni. 
 
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 határozatát: 
 

2/2009.(I.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzata a Közép-magyarországi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal P-51- 5513/37/2008 számú határozata elleni fellebbezést visz-
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szavonja, mivel Budapest, XVIII. Ker. közigazgatási területén történı fej-
lesztés az önkormányzat érdekeivel nem ellentétes. 
Vecsés Képviselı testülete felkéri a jegyzıt, hogy a határozat végrehajtásá-
ról intézkedjen. 
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs: Takács Mária  

jegyzı 
 
5. napirendi pont: 
Beszámoló a Fıépítész tevékenységérıl 
Elıterjesztı:Szinai János 

Fıépítész 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Köszönti Szinai János fıépítészt. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra java-
solta a Képviselı-testületnek. Ami észrevétel elhangzott a bizottsági ülésen, an-
nak egy részét most kiosztotta a fıépítész. Hiányolták, hogy a változtatási tila-
lom nem szerepelt a beszámolóban, ez most benne van a kiegészítésben. A bi-
zottsági ülésen elhangzott, hogy szükségesnek látszik egy egyeztetés összehívá-
sa ebben a témakörben, külön az építési osztállyal, illetve a fıépítésszel a munka 
összehangolása érdekében. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdés, hozzászólás. 
 
Oláh László képviselı: 
Kérdése, hogy az építési tilalom elrendelése miatt volt-e valamilyen büntetési 
szankció, kellett-e bírságot kiróni. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A szankcionálás a hatósági munkához kapcsolódik, nem fıépítészi hatáskör. Az 
építési tilalom alá esett területekre nem került építési engedély kiadására sor. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
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3/2009.(I.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fıépítész tevékeny-

ségérıl szóló 2008. évi beszámolót elfogadta. 
 
6. napirendi pont: 
Vecsés, Széchenyi út-Gyáli út menti terület Szabályozási Tervének módosítása 
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: 
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és mivel a kö-
vetkezı két napirendi pont szorosan összefügg, egyben ismertette a bizottság 
véleményét. 
A Településszerkezeti terv módosításakor a tervnek egyik része volt a CBA mö-
götti területnek a részleges átminısítése, amit a Képviselı-testület akkor el is 
fogadott. Akkor abban állapodtak meg, hogy ennek a területnek a fejlesztéséhez 
bizonyos paramétereket kell megállapítani, melyhez részletes rendezési tervet 
kell készíteni. A részletes rendezési terv elkészült, azért, hogy a tulajdonosok 
beruházásait a városi érdeknek megfelelıen tudják befolyásolni, elkészült a vál-
toztatási tilalom is erre a területre. A város területére fel lett oldva a tilalom, de 
erre a területre továbbra is megmaradt, azért, hogy külön településrendezési 
szerzıdést tudjanak kötni a tulajdonosokkal. A részletes szabályozási tervet 
most el lehet fogadni, a térképen sárgával jelölt rész kivételével pedig feloldásra 
kerül a változtatási tilalom, ugyanis erre a területrészre sikerült megkötni a tele-
pülésrendezési szerzıdést. 
A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet a Képviselı-testületnek. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Kérdése, hogy a Képviselı-testület meddig akar elmenni a lakosság növekedés 
számával. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Amikor elfogadta a Képviselı-testület Vecsés város szabályozási tervét, akkor 
ezek a kérdések felmerültek, és emiatt sok helyen nem engedélyezték a lakóöve-
zetek kialakítását. Három olyan területet határoztak meg, amelyen a jövıben le-
het fejleszteni, egyik az Elıd utca mögötti terület, a másik a most tárgyalt terü-
let, a harmadik pedig a Görgey utca környéke. A CBA mögött a beruházó 500 
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lakást szeretett volna építeni, ezzel szemben a bizottság 150 lakás építési lehetı-
ségével értett egyet. 
 
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 rendeletét: 
 

1/2009.(I.21..) rendelet 
 

Vecsés város Önkormányzatának   
1/2009. (I.21.) rendelete 

a Vecsés város helyi építési szabályzatáról szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet, valamint a Vecsés Széchenyi 
utca, Gyáli út menti terület szabályozási terve módosításáról 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Vecsés Város 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 9. mellékletének megnevezése az alábbiak szerint módosul: 
 
„9. melléklet: T-9/M2  Széchenyi utca, Gyáli út menti terület Szabályozási Terve (M=1:1000).” 

 
2.§ A VÉSZ 11. § (8) bekezdés  5/a. számú táblázata az alábbiak szerint módosul: 

                                                                                                                              
5/a. sz. táblázat 

Központi vegyes terület építési övezetei: mérték- 
egysége 

Vk-SZ-4 Vk-SZ-5 Vk-SZ-6 Vk-SZ-7 

Kialakítható legkisebb telekterület: m2 2000 1500 1000 3000 
Kialakítható legkisebb telekszélesség : m2 20 20 20 20 
Beépítési mód:  szabadon álló 
A beépítettség legnagyobb mértéke: % 40 30 30 35 
Legnagyobb / legkisebb megengedett 
építménymagasság: 

m 12,0 / 6,0 7,5 / 6,0 7,5 13,0 

A kialakítandó zöldfelület legkisebb 
mértéke: 

% 20 30 30 30 

Legnagyobb megengedhetı szintterületi 
mutató: 

épület m2  / 
telekm2 

1,0 1,0 0,85 1,35 

Közmőellátottság:  teljes közmőellátás 
 
3.§ A VÉSZ 13. § (3) bekezdés 6. sz. táblázatában a Gksz-SZ-1 építési övezetben az építménymagasság 
legnagyobb értéke 13 m-re módosul. 
 
4.§ A VÉSZ VI. fejezete 48. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„Széchenyi utca, Gyáli út menti terület Szabályozási terve (T-9/M2) 

48. § (1) E §-ban meghatározott építési szabályok hatálya a Széchenyi utca, Gyáli út menti területnek a T-9/M2  
számú szabályozási tervlapon  megjelölt területére terjed ki. 
 
  (2) A  területen az új telekalakítások miatt szükséges közterületek kialakítása és kiépítése (az övezeti elıírások 
szerinti közmőellátás, csapadékvízelvezetés, legalább 4,5 m széles útburkolat és egyoldali járda és útkisérı 
fásítás) az ott lévı telkek használatba vételének feltétele. 
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(3) A Wass Albert utca és a vízmő melletti út között tervezett új út I. ütemben gyalogos útként, 7 m szélességgel is 
kialakítható, amennyiben a határos telkek gépjármővel való megközelítésére nem veszik I. ütemben  igénybe. 
 
  (4) A területen az OTÉK 17.§ (2) bekezdés 1-8. pontjában megengedett rendeltetéső létesítményeken kívül 
üzemanyagtöltı állomás csak a Vk-SZ-4 jelő építési övezetben, lakóépület a Vk-SZ-6 és a Vk-SZ-7 jelő építési 
övezetekben létesíthetı. 
 
 (5) A Vk-SZ-4 és a Vk-SZ-7 jelő építési övezetekben létesíthetı épületek szintszáma nem lehet több F+2 szintnél 
plussz egy tetıtéri vagy tetı (penthouse) szintnél. 
 
  (6) A Vk-Sz-7 jelő építési övezetben kialakítható építési telke(k)en az övezeti paraméterek keretei között 
legfeljebb 90  teleknégyzetméterenként egy lakás és egy épületben 6-nál több lakás is létesíthetı a környezethez 
való illeszkedés figyelembe vételével. 
 
(7) A területen az építmények használata során keletkezı kommunális hulladékok tárolására szolgáló 
győjtıedények, illetve konténerek az utca felıl takart módon vagy az épületben, ill. önálló építményben 
helyezendık el olyan módon, hogy ez lakóhelyiség használatát az esetleges bőz- és/vagy zajhatásával ne zavarja. 
 
  (8) A Vk-SZ-6 építési övezetben meglévı gazdasági tevékenység csak az intézményterületi környezetvédelmi 
elıírásoknak megfeleıen folytatható. Meglévı gazdasági célú tevékenység megszőnése esetén az érintett telken 
az övezetben megengedett létesítmények helyezhetık el, lakóház azonban csak teljes – nem csak a telek egy 
részére kiterjedı -  funkcióváltás után. 
 
  (9) A terület útjának tervezési osztályba sorolása: 
 Gyáli út    B.IV.b.C. 

Széchenyi út   B.IV.b.C. 
Wass Albert utca  B.VI.d.C. 
0189/4 hrsz. út   B.VI.d.A. 
4190/1 hrsz. út   B.VI.d.A.”  

 
5.§ Ez a  rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba.  
 
 
Szlahó Csaba          Takács Mária  
polgármester               Jegyzı 
 
7. napirendi pont: 
Vecsés Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

2/2009.(I.21.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
2/2009(I.21.) rendelete 

Vecsés Város egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalomról 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a vá-
ros egyes területrészeire vonatkozó változtatási tilalom bevezetésérıl – az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 21.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következı rendeletet alkotja: 

 
1.§ Az Önkormányzat a Wass Albert utca, a 6109 hrsz-ú ingatlan, a VÍZMŐ területe, a  
0189/4 hrsz-ú, és a 0187/1 hrsz-ú utak által határolt terület vonatkozásában változtatási tilal-
mat rendel el 2009. május 31-ig. 
 
2.§ A változtatási tilalom alá esı területeken – az Étv. 20.§ (7) bekezdésében foglalt esetek 
kivételével – telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévı építményt átalakítani, bıvíteni, 
továbbá elbontani, illetıleg más építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelı vál-
toztatást végrehajtani nem szabad.  
 
3.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Vecsés Város egyes területré-
szeire vonatkozó változtatási tilalomról szóló 20/2008.(IX. 16.) rendelet. 

 
Szlahó Csaba        Takács Mária  
Polgármester           Jegyzı 
 
8. napirendi pont: 
Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Tekintettel arra, hogy a szabályozási terv módosítása nagyobb területet érint, 
mint a 200/2008.(X.21.) számú határozatban meghatározottak, ezért a település-
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szerkezeti terv módosítására is szükség van, ezért terjesztették elı ezt a határo-
zati javaslatot. 
 
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 határozatát: 
 

4/2009.(I.20.) határozat 
 

 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 200/2008. (X.21.) 

határozatát a következık szerint egészíti ki: 
A hatályos 154/2006.(IX.19.) Ök. határozattal jóváhagyott és a 
163/2008.(IX.16.) határozattal módosított Településszerkezeti tervé-
nek módosítását határozza el, a melléklet szerinti településfejlesztési 
döntés szerint. 

 
2. E határozat elfogadását követıen a Településszerkezeti terv módosí-

tását ill. államigazgatási és jóváhagyási eljárását a határozattal össz-
hangban kell elindítani. 

 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

    Polgármester 
 

 
1. sz. melléklet  a 4/2009.(I.20..) önkormányzati határozathoz 

 
 

Vecsés Város Településszerkezeti terve módosítására vonatkozó 
településfejlesztési döntés 

 
ELİZMÉNYEK :  
Vecsés Város Önkormányzata az egész településre kiterjedı településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatát 2006. évben hagyta jóvá, majd kis mértékben 2008-ban módosította. Ezek az 
alábbiak: 
− TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV   a 163/2008.(IX.16.) határozattal 

módosított 
154/2006.(IX.19.) Ök. határozat  

 Jóváhagyott munkarészek: 
  T-1 Településszerkezeti és területfelhasználási terv  M=1:10.000 
  Vecsés Településszerkezeti tervének a leírása 
− VECSÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (VÉSZ)  a többször módosított 

18/2006.(IX.28.) Ök. rendelet.  
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A VÉSZ mellékleteit képezik a hatályos szabályozási tervek T-1-tıl T-16-ig. 
 
 
A MÓDOSÍTÁS CÉLJA ÉS A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET EK : 
A tervezett módosítás Vecsés közigazgatási területének kis részére terjed ki. A módosítással 
érintett területek a 2. sz. mellékleten, a hatályos terv kicsinyített másolatán azonosító számmal 
vannak ellátva. 
 
A tervezett módo-

sítás azonosító 
jele: 

A tervezett módosítás ismertetése és célja 

TSZT-m10 A  Széchenyi út – 0152/34 hrsz-ú út – csapadékvíz-elvezetı árok, ill. erdı – Széchenyi 
köz által határolt,  0152/21hrsz-ú terület (kb. 7 ha) a hatályos tervben részben Gksz jelő 
kereskedelmi-gazdasági, részben Ip jelő ipari gazdasági területfelhasználási kategóriá-
ba sorolt.  

Az EUROPOLIS Kft. a közelmúltban megvásárolta a területet, melyet raktárbázisként 
szeretne fejleszteni és kezdeményezte a hatályos településszerkezeti terv, valamint a 
hatályos szabályozási terv módosítását annak érdekében, hogy a teljes terület keres-
kedelmi-szolgáltató gazdasági területfelhasználásba, valamint egy építési övezetbe 
kerüljön, illetve hogy a telken elıirányzott kiszolgálóutca a szabályozási tervbıl törölve 
legyen, mivel okafogyottá vált. 

A Településszerkezeti terv módosítása párhuzamosan történne a T-1 és a T-15 számú 
Széchenyi út és környéke szabályozási terv módosításával. 

TSZT-m11 A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fıépítész 081015/13 
szám alatt kiadott Hatósági bizonyítványában rögzítettek szerint a 0259/1 és 0189/1 
hrsz-ek erdıterületi besorolását a TSZT következı módosítása során kell megvalósíta-
ni.  

A határozat szerinti 0189/1 hrsz. már jelenleg is erdı területfelhasználási kategóriába 
sorolt a Gyáli út menti vízmőterület környezetében, így ennek csak bemutatása szük-
séges. 

A 0259/1 hrsz., amely az M0 keleti oldalán helyezkedik el, a közelmúltban lett erdısítve 
a Széchenyi út  és Elıd utcák mögötti erdımőveléső terület egy részének erdımővelé-
ső területbıl való kivonása érdekében. 

A módosítás során - a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint - a település biológiai aktivitásér-
téke nem csökken.  



A hatályos Településszerkezeti terv módosításával érintett területek:  
   
                          TSZT- m10     TSZT-m11  

 
 
9. napirendi pont: 
A Kertekaljai vasútállomás P+R parkoló pályázat benyújtása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra java-
solja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A határozati javaslat 1./ pont második bekezdésében a pályázati projekt össz-
költsége helyett a pályázatban elszámolható összköltség kerüljön, valamint 
melyhez az Önkormányzat önrészt biztosít helyett, pályázati önrészt biztosít, 
kerüljön. 
 
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 határozatát: 
 

5/2009.(I.20.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Parkolók és csomópont-
ok fejlesztésére” (kódszám: KMOP-2008-2.3.1/C) kiírt pályázatra Vecsés Vá-
ros Önkormányzata pályázatot nyújtson be. 

 

 A pályázatban elszámolható összköltség: 48.292.002,- Ft, melyhez az 
Önkormányzat 4.829.901,- Ft pályázati önrészt, a nem elszámolható költsé-
gekre pedig 14.607.803,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetésben. 

 

2./ Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2009. évi költségvetés tervezet elkészítésérıl és 
Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl gondoskodjon. 

 

 Határidı:  2009. évi költségvetés elfogadása 

 Felelıs:  Takács Mária 
              jegyzı 

 
3./ Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és
 benyújtására. 
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 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Intézményvezetıi állásokra pályázati kiírás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

6/2009.(I.20.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a 
határozat melléklete szerinti felhívással az alábbi intézmények vezetıi 
állásának betöltésére: 
• Toldy F. Utcai Óvoda 
• Tündérkert Óvoda 

 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szakközlö-
nyökben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán, Vecsés város honlapján, a Vecsési 
Tájékoztatóban, valamint a Vecsési TV-ben történı megjelentetésérıl. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
          Jegyzı 
 

11. napirendi pont: 
Beszámoló az OMSB 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária  

OMSB elnöke 
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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 Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a Bizottság munkáját, és szavazás-
ra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

7/2009.(I.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Mővelı-
dési és Sport Bizottság 2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadta. 
 

12. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete a közmőves vízellátás 
és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a köz-
üzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosításáról (a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által 
ellátott területen) 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A rendelet módosításának az oka, hogy a Fıvárosi Közgyőlés késıbb fogadta el 
az alábbi két rendeletét, és mivel Vecsés közigazgatási területén, a volt szovjet 
laktanya környékén a Fıvárosi Csatornamővek  szolgáltatnak és szedik be eze-
ket a díjakat, ezért a helyi rendeletbe be kell szabályozza. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

3/2009.(I.21.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának  
3/2009.(I.21.)rendelete  

a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló  

24/1997.(XII.31.) Ök. rendelet módosításáról  
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közmőves vízellátás és a közmőves 
csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott 
ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló, többször módosított 24/1997.(XII.31.) Ök. ren-
deletet (a továbbiakban: R.) – az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a következık szerint módosítja:  
 

1.§ (1) Az R.7. § (1) bekezdés  d) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

   „7. §. (1)   d) a Fıvárosi Vízmővek Zrt. által ellátott területen: 
  
                 da) A nem lakossági ivóvíz alapdíja a fogyasztási díjjal megegyezı mértékben: 

- 0m3napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft, 
- 0m3-nél nagyobb de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 
11.760Ft/ÁFA, 
-7.5m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 
42.960Ft+ÁFA, 
-15m3-nél magasabb napi átlagfogyasztás felett évente 70,200Ft+ÁFA;  

db) a lakossági ivóvíz alapdíja a fogyasztó bekötési vízmérıire, illetve mérıvel 
nem rendelkezı bekötések esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel, mértéke: 

                      -0m3-nél nagyobb tárgyidıszaki fogyasztás mellett150Ft/bekötés/hónap+ÁFA, 
                      -0m3tárgyidıszaki fogyasztás mellett 0Ft.; 

            dc) ivóvíz- alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 180,50 Ft/m3.”. 
 

 2.§ (1)  Ez a rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba. 
       (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a közmőves vízellátás és a közmőves csa-
tornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivó-
víz használatáért fizetendı díjakról szóló 24/1997.(XII.31.) Ök. rendelet 7.§ (1) bekezdésének 
dd-df) pontjai, valamint e rendeletet módosító 5/2008. (II.26.) rendelet hatályát veszti. 
 
 
Szlahó Csaba        Takács Mária  
Polgármester           Jegyzı 
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13. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009.(I…) rendelete a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 
13/2002.(VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról  
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfoga-
dását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, 
és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta rendeletét: 
 

4/2009.(I.20.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának  
4/2009.(I21.) rendelete  

a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól 
szóló 13/2002.(VIII.8.) Ök. rendelet módosításáról  

 
Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékkezelési közszolgáltatásokról és a köztisztaság 

fenntartásának egyéb szabályairól szóló, többször módosított 13/2002.(VIII.8.) Ök. rendeletet (a továbbiakban:R) 

- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ f) pontjában, valamint az árak megállapításáról 

szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján foglalt felhatalmazás alap-

ján - a következı szerint módosítja:  

1.§ (1) Az R. 6. § (2) bekezdés c) pontja a következık szerint módosul:  
     „(2) c) a Fıvárosi Csatornázási Mővek Zrt. által ellátott területen 
- a szennyvíz elvezetési alapdíj: 228,18 Ft/m3+20% ÁFA 
- az áthárított vízterhelési díj: 32,32 Ft/m3+20% ÁFA 
- csatornadíj (összesen): 312,60 Ft/m3 
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2. §  Ez a rendelet 2009. február1-jén lép hatályba.  
 
 
Szlahó Csaba        Takács Mária  
  Polgármester           Jegyzı 
 
14. napirendi pont: 
A pártok részére biztosított helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata 
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 Bi-
zottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a pártok részére biztosított helyi-
ségek bérleti díját 2000.-Ft/hó/m2. árban javasolta megállapítani. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra java-
solta a Képviselı-testületnek. 
A Képviselı-testületnek van egy kötelezettsége, mely szerint meg kell állapítani 
a pártok felé a bérleti díjat, melyet most megállapítanak. Az Önkormányzatnak 
viszont van olyan lehetısége, hogy ezt a díjat elengedje. Módosító indítványa, 
hogy az önkormányzat állapítsa meg a bérleti díjat, és a pártok részére ezt en-
gedje el, mivel nincsenek saját bevételeik. 
 
Tóth Judit képviselı: 
A határozati javaslatban benne van, hogy a bérleti díjon felül negyedévente a 
rezsiköltség (víz, villany, főtés, telefon) kiszámlázásra kerül, ezzel is kellene 
valamit kezdeni. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Együtt értette a bérleti díjjal az elengedését. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Az MSzP ingatlannal kapcsolatban mikor lesz végleges lerendezés? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az MSzP helyiségével késıbb foglalkoznak, most a bérleti díjakról kell hatá-
rozni. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Amennyiben van valamilyen konkrét elképzelés a Fı út 112-re, ahol most van-
nak a párthelyiségek, akkor szívesen kiköltöznek, de addig fölösleges, csak 
azért, hogy üresen álljon.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Skribek Zoltán gazdasági Bizottság elnöke javaslata, ha jól értette az, hogy a 
Képviselı-testület fogadja el elıször a határozati javaslatot, amelyet elıterjesz-
tettek, és azt követıen hozzon egy olyan tartalmú határozatot, ami szerint a pár-
tok helyi szervezetei részére biztosított helyiségek bérleti díját 2009. évre elen-
gedi, a rezsi költséggel együtt a képviselı-testület. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel elıször a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvise-
lı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadott, 
és meghozta határozatát: 

 

8/2009.(I.20.) határozat  
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 70/2000. Ök. 
határozatát hatályon kívül helyezi és a következık szerint rendelkezik: 

- a pártok helyi szervezetei részére biztosított helyiségek bérleti díját 
2009. január 1.-tıl bruttó 1.227.-Ft/m²/hó (+ a 2008. évi inflációs rátával 
növelt) összegben határozza meg, mely minden év január 1-én felül-
vizsgálatra kerül. 

  

 A bérleti díjon felül negyedévente a rezsiköltség (víz, villany, főtés, tele-
fon) kiszámlázásra kerül. 

 
2./ Utasítja a polgármestert a módosított bérleti szerzıdések aláírására. 
 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Skribek Zoltán Gazdasági Bizottsági Bizottság elnöke  in-
dítványát, mely szerint Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
pártok helyi szervezetei részére biztosított helyiségek bérleti díját 2009. évre 
elengedi, a rezsi költségeivel együtt, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta 
határozatát: 
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9/2009.(I.20.) határozat 
 
Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pártok helyi szerve-
zetei részére biztosított helyiségek bérleti díját, valamint annak rezsi költsé-

gét 2009. évre elengedi. 
 
15. napirendi pont: 
Fedezet biztosítása a nyolc utca útépítésére 
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 Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra java-
solta a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

10/2009.(I.20.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az EU-s forrásból 
kiépülı útszakaszokhoz kapcsolódó további útépítési munkálatok 
elvégzésére bruttó 12 474 205 Ft-ot biztosít, amelybıl 11 715 159 Ft a 
2008. évi költségvetés 7/b számú melléklet 1.5.2. pont KMOP-2007-
2.1.1/B belterületi utak fejlesztése 187/2007. Ök. határozat önrész sor 
terhére biztosít, a fennmaradó 759 046 Ft-ot a 2008. évi költségvetés 6. sz. 
melléklet 1.15 pont Csapadékvíz-elvezetési munkálatok sora terhére 
biztosítja. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
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 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 

16. napirendi pont: 
Elıirányzat biztosítása az új Mővelıdési Központ engedélyezési tervének módo-
sítására 
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 Bi-
zottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A pályázat elıkészítése, és a szakemberekkel történt konzultációk eredménye-
képpen kiderült, hogy az épület fenntartásának költségeit jelentısen csökkente-
né, ha vízhıszivattyús hőtés-főtés rendszert építenének. Ez a határozati javaslat 
ennek a tervnek a módosítási költéségét tartalmazza. 
 
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 határozatát: 
 

11/2009.(I.20.) határozat 
 

2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetésben 2 400 000,- 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 Mővelıdési 
Központ és Könyvtár mélygarázzsal építéséhez az építési engedélyezési 
tervdokumentáció módosítására. 

3) Felkéri a jegyzıt, hogy a 2009. évi költségvetés elıkészítése során 
gondoskodjon az elıirányzat tervezésérıl. 

 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 



 25 

Határidı: 2009. évi költségvetés elfogadása 
 
17. napirendi pont: 
A 0165/54. és a 0165/57. helyrajzi számú ingatlanokból területrészek megvétele 
(jogi rendezése) 
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 Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság megtár-
gyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfoga-
dásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A két tulajdonos az ingatlanrész átruházásáról szóló megállapodását visszavon-
ta, ezért került sor erre az elıterjesztésre. 
 
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 határozatát: 
 

12/2009.(I.20.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, 0164. 
helyrajzi számú út szélesítésének jogi rendezése érdekében az alábbi in-
tézkedéseket hagyja jóvá: 

 
 - a 0165/54. hrsz.-ú (megosztás követıen 0165/114. hrsz.) 105 m²-es 
    0.16 AK szántót út céljára 630.000.-Ft-ért, 

 

 - a 0165/57. helyrajzi számú ingatlanból (megosztás után 165/120.  
    hrsz.) 305 m²-es 0.16 AK szántót 1.830.000.-Ft-ért út céljára  
    megvásárolja Vecsés Város Önkormányzata. 
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 Amennyiben az ingatlantulajdonosok nem járulnak hozzá a területek tu-
lajdonjogának adásvételi szerzıdéssel történı megszerzéséhez, Vecsés 
Város Önkormányzata elrendeli a közcélból történı kisajátítási eljárás kez-
deményezését és lefolytatását. 

 
2./ Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2009. évi költségvetés összeállításánál a fenti 
összegek betervezésérıl gondoskodjon.  

 
 Határidı:  2009. évi költségvetés összeállítása 
 

 Felelıs:  Takács Mária 

          jegyzı 

 
3./ Utasítja a polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási Osztály 
 közremőködésével az adásvételi szerzıdéseket készítse el és írja alá. 
 
 Határidı: azonnal 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
18. napirendi pont: 
Általános iskolai felvételi körzethatárok felülvizsgálata 
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 körzethatárok felülvizsgálatát a törvény írta elı. Bonyolult számítások alapján 
arra a megállapításra jutottak, hogy nem kell a körzeteket megváltoztatni. 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
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13/2009.(I.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 66.§ (2) bekezdésének rendelkezése alapján tör-
tént felülvizsgálatot követıen változatlanul hagyja az intézmények Alapító 
Okiratában, valamint az 1. számú mellékletben részletezetteknek megfelelı-
en az általános iskolák felvételi (mőködési) körzeteit. 

    
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Felelıs: Takács Mária 
              jegyzı 
 
      Határid ı: azonnal 
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1. számú melléklet 
Falusi Általános Iskola: 
Ádám Kálmán 

Nefelejcs Jókai 

Liliom Iskola 

Wesselényi Erzsébet 

Éva Vágóhíd 

Tompa Temetı 

Vasvári Pál Vásártér 

Hársfa Ecseri út 

Nyárfa Lanyi 

Akácfa István 

Kereszt Mihály 

Róder Imre Ferenc 

Tamás Üllıi 

Diófa Város 

Tölgyfa József 

Bokor Kakucsi út 

Szép Sziget 

András Sziget köz 

Ady köz Malom 

Ady Endre Tó 

Zöldfa Vigyázó F. u. 22-33. 

Rózsa u. fele (pá-
ratlan oldal) 

Mátyás u. 3-33. 

Fı út 1-160-ig Károly u. 1-10-ig 

Telepi út 1-28-ig Virág 

Sorompó Mária 

Magdolna Anna 

Telepi út 29-60-ig 
a fele (páros oldal) 

Margit u. fele (páratlan oldal) 
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Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: 
Erzsébet tér Teréz 

Deák F. Rudolf köz 

Toldy F. Külsı gyáli 

Arany J. Gyár 

Kinizsi Erdı 

Lóránffy Aulich L. 

Apaffy Dessewffy A. 

Barcsai Gólyahír köz 

Budai N. A. Lázár V. 

Major Leiningen K. 

Bercsényi Nádas köz 

Báthory Sás köz 

Bocskai Nıszirom köz 

Bethlen G. Lahner köz 

Achim A. Patak köz 

Zrínyi Kiss Ernı 

Bánya Schweidel J. 

Nándor Nagy S. J. 

Csillag Knézich K. 

Angyal Dobó Katica 

Tündér Kis köz 

Hold Oeltemberg 

Nap Vécsey K. 

Szív Sétáló 

Vaspálya Török I. köz 

Vértanúk tere Dózsa Gy. út fele (páros oldal) 
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Petıfi Sándor Általános Iskola 
Ágnes Hunyadi 

Ágoston Lehel 

Tas Álmos 

Tinódi Emese 

Valéria Károly u. 11-tıl végig 

Gizella Nimród 

Vigyázó F. Batthyány 

Kellner dr. Rákóczi 

Fı út 161-tıl végig Berzsenyi 

Magyar Sándor 

János Árpád 

Erkel Kossuth 

Bartók B. Eötvös 

Bertalan Kisfaludy 

Wörösmarty Könyök 

Kölcsey Miklós 

Petıfi Vértesi N. 

Lajos József A. 

Katona Bulcsú 

Attila Rózsa u. fele (páros oldal) 

Margit u. fele (páros oldal) Telepi út 29-60-ig a fele (páratlan oldal) 

Telepi út 61-tıl végig Bajcsy Zs. 

Mátyás u. 1-3/A.  
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Halmi Telepi Általános Iskola: 
Gammel J. Kodály 

Munkácsy Liszt F. 

Szabadkai Besztercei 

Damjanich Gárdonyi 

Szondi Présház 

Táncsics Mikszáth 

Klapka Móricz Zs. 

Halmi Görgey 

Halmi J. tér Tamási Á. 

Sárosi Koós K. 

Tarnóczai Harkály köz 

Bem Széchenyi 

Lévai Wass A. 

Besenyıi Széchenyi köz 

Kikindai Alig 

Elıd Felsıhalom 

Küküllıi Csaba 

Pál Péter 

László György 

Lırinci Dózsa Gy. út fele (páratlan oldal) 

Torockói Zilahy 

  

 
 
19. napirendi pont: 
A 245/2008.(XII.16.) határozat módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Szakorvosi Rendelıintézet melletti telekrıl van szó. Az ott lakó egyik család-
nak kell venni Üllın egy ingatlant, amelybe átköltöznek. Ügyvéd úr intézi úgy, 
hogy az önkormányzat számára a lehetı leggyorsabban megoldódjon a csere. 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek, viszont megállapították megint, hogy nem mőködik a 
lokálpatrionizmus. A lakossági magatartás felháborító volt számára. Olyan em-
berek, akik negyven év alatt nem jutottak semmire, most az önkormányzatot ki-
használva akarnak elınyöket elérni, viszont a város érdeke azt diktálja, hogy ez 
megoldódjon, ezért javasolták a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasol-
ta 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 határozatát: 

14/2009.(I.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 245/2008.(XII.16.) hatá-
rozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja az egyéb rendelkezéseinek 
változtatása nélkül: 

 
• Az Üllı, Kenderes u. 9. sz. alatti 1294/2. helyrajzi számú 909 

nm. lakóház, udvar ingatlant az 1528/A/2. hrsz-ú ingatlan tu-
lajdonosának csereingatlanként megvásárolja. 

 
20. napirendi pont: 
A telephely engedély, illetve a telep létesítésének bejelentése kapcsán kiadott 
358/2008.( XII.31). Kormányrendeletrıl tájékoztatás 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  jegyzı 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A mai napon került kiosztásra a tájékoztatás, és a határozati javaslat, tekintettel 
arra, hogy megjelent a 358/2008.(XII.31.) számú Kormányrendelet, amely a te-
lephely engedély, illetve a telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos munká-
ról rendelkezik. Ez a rendelet 2009. március 31-tıl ennek a feladatnak az ellátá-
sát a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıjének hatáskö-
rébe rendelte. Mivel Vecsés Város közigazgatási területén a telephely engedé-
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lyekhez kötött tevékenységek száma 216, és 300 ügy keletkezett ezen ügyek 
ügyintézése során, a hivatal teljes mértékben felkészült ennek a feladatnak az 
ellátására. A kormányrendelet megjelenése után megkereste a monori jegyzıt, 
aki arra kért, hogy úgy oldják meg ezt a feladatot, hogy az ügyintézı maradjon 
itt Vecsésen. A monori jegyzınek egy kérése volt, hogy kezdeményezzék a 
Közigazgatási Hivatalnál, illetve az Önkormányzati Minisztériumban, hogy a 
feladat ellátása maradjon a közigazgatási körzetközpontok feladat- és határköré-
ben.  
Ez a két dolog került megfogalmazásra a határozati javaslatban, melyhez kéri a 
Képviselı-testület hozzájárulását. 
 
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 határozatát: 

 
15/2009.(I.20.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegy-
zıt, hogy a 358/2008.(XII.31.) Kormányrendelet végrehajtásával kap-
csolatban tárgyaljon Monor Város Polgármesterével és Jegyzıjével 
annak érdekében, hogy a feladatellátás maradjon Vecsés Városban. 

 

2. Kérje a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalt, 
hogy nyújtson segítséget annak érdekében, hogy az Önkormányzati 
Miniszter megkeresésével a Kormányrendelet módosítását kezdemé-
nyezzék oly módon, hogy e feladat ellátása maradjon a közigazgatási 
körzetközpontok feladat- és határkörében. 

 

Határid ı: azonnal 

Felelıs:     Takács Mária 

   jegyzı  

 
21. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Balogh Csongor képviselıt, hogy a Mátyás utca mentén meghúzódó 
vizesárok újjáélesztésével kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-
e? 
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Balogh Csongor képviselı: 
Igaz, hogy kérdésnek tette fel, de a választ elfogadja. 
 
22. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: 
A Falusi Általános iskola tornacsarnokában a belsıudvar felöli bejárati folyosó 
szők, és a közlekedés a lépcsıs szakasz miatt balesetveszélyes. 
A tornacsarnokba nincs akadálymentesített bejárati-kijárati lehetıség. 
A küzdıtérrıl nincs belülrıl nyitható vészkijárat az épületbıl. 
Több rendezvényt szervezett már az önkormányzat a tornacsarnokba nagy siker-
rel, magas nézıszámmal. 
2009. január 25-én szintén nagyszabású rendezvény lesz. 
Az elızetes információk szerint teltház lesz, 400-500 vendég számmal. 
A rendezvényen, rendezvényeken résztvevık biztonsága érdekében a tornacsar-
noknak szükséges vészkijárattal rendelkeznie. 
Kéri a vészkijárat(-tok) megvalósításának vizsgálatát, tervezését, illetve meg-
építtetésének kezdeményezését. 
 
23. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdést nem tett fel egy képviselı sem. 
 
24. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Közérdekő bejelentés sem hangzott el. 
 
25. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Takács Mária jegyzı: 
A munkaterv szerint. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 17.30-kor bezárja. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

 
Szlahó Csaba       Takács Mária 
Polgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvezetı: 
 
 
 
 


