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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 14/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. július 27-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott ülésérıl 

 
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, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Dr. Végh Katalin, Vékony Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tárnokiné Törı Krisztina 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Schiszlerné Bakk Katalin Falusi 
Nemzetiségi Óvoda vezetıje, Lakai Istvánné Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 
igazgatója, Varga István VSE Ökölvívó Szakosztály vezetıje, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Hegedős J. Pál 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Szinai János fıépítész 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 17 fıs Képviselı-testületbıl 14 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr és Tóth Judit képviselı asszony nem jelezték 
távolmaradásukat. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
A napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról 
szóló 24/2008. (XI.18.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálata, módosítási 
javaslatának véleményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az intézményvezetıi állásokra kiírt pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 
2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti szolgálat alapellátásra 
létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására az új Mővelıdési Központ és a felszín alatti parkoló 
villamosenergia-ellátásának bıvítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi állásfoglalás elfogadására a villamosenergia-szolgáltatók javára 
utólagosan bejegyzett vezetékjoggal kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek és a Vecsési Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12.Napirendi pont: 
Javaslat a BÚCSÚ 2010. évi bérleti díjának megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat költségvetésen belüli költség átcsoportosítására lakossági térkı akcióra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Kálmán u. 18. sz. alatti ingatlanrész bérbeadására a Vecsés SE Ökölvívó 
Szakosztályának 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15.Napirendi pont: 
Javaslat gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetéshez elıirányzat 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
17.Napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme színdarab 
bemutatásához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
18.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban és a Semmelweis Bölcsıdében étkezési 
nyilvántartási program bevezetéséhez szükséges fedezet biztosítására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
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19.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Települési Polgárır Egyesület „Pest Megye Közbiztonságáért” díjra történı 
felterjesztésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20.Napirendi pont: 
Interpelláció 
21.Napirendi pont: 
Kérdés 
22.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
23.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
24.Napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
25.Napirendi pont: 
Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

153/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról 
szóló 24/2008. (XI.18.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálata, módosítási 
javaslatának véleményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az intézményvezetıi állásokra kiírt pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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6.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 
2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti szolgálat alapellátásra 
létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására az új Mővelıdési Központ és a felszín alatti parkoló 
villamosenergia-ellátásának bıvítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi állásfoglalás elfogadására a villamosenergia-szolgáltatók javára 
utólagosan bejegyzett vezetékjoggal kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek és a Vecsési Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
Javaslat a BÚCSÚ 2010. évi bérleti díjának megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat költségvetésen belüli költség átcsoportosítására lakossági térkı akcióra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Kálmán u. 18. sz. alatti ingatlanrész bérbeadására a Vecsés SE Ökölvívó 
Szakosztályának 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetéshez elıirányzat 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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16.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
17.Napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme színdarab 
bemutatásához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban és a Semmelweis Bölcsıdében étkezési 
nyilvántartási program bevezetéséhez szükséges fedezet biztosítására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Települési Polgárır Egyesület „Pest Megye Közbiztonságáért” díjra történı 
felterjesztésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20.Napirendi pont: 
Interpelláció 
21.Napirendi pont: 
Kérdés 
22.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
23.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
24.Napirendi pont: 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elmúlt hetekben zárult le a P+R program, melynek keretében 
13 településen szépülhetett meg a vasútállomások környéke és válhatott komfortosabbá a 
kötöttpályás elıvárosi közlekedés. A projekt lezárása július 6-án, Cegléden, az érintett 
önkormányzatok, valamint a sajtó képviselıinek jelenlétében ünnepélyes keretek között 
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történt meg. Városunkban 66 millió forintos keretösszegbıl - amely hozzávetılegesen az 
egész projekt 10 százalékát teszi ki -, 86 gépjármőparkoló és 50 kerékpár megırzésére 
alkalmas tároló létesült. A város vezetése rendkívül örült ennek a lehetıségnek, hiszen már 
évekkel ezelıtt elhatároztuk, hogy rendezett, élhetı kisvárost szeretnénk építeni Vecsésbıl. 
A városrendezési koncepció következı fázisában szeretnénk rendezetté tenni a 
vasútállomásainkat és ezek környezetét is. Ennek érdekében megkerestük a MÁV Zrt. 
Ingatlangazdálkodási Igazgatóságát. A vecsési tömegközlekedés helyzetének javítása 
érdekében felvettük a kapcsolatot a MÁV Zrt. illetékeseivel, akik július 7-én bejárták az 
állomás épületeit és területeit. Tóth Ferenc és Kumer István urak a MÁV Zrt. 
Ingatlangazdálkodási Igazgatóság illetékesei biztosítottak segítı szándékukról. A következı 
héten levelet fogalmaztam meg a MÁV Zrt. vezérigazgatójának, melyben kértem az 
állomásépületek és ezek környezetének rendbetételéhez az együttmőködésüket. Ezen 
események után július 23-án a MÁV szakemberei és a vagyongazdálkodási osztály 
munkatársa felmérést végeztek a két épületben az elvégzendı munkálatokról.  
 
A Károly utca kivitelezési munkálatai befejezés elıtt állnak. Az útpálya elkészítése a júniusi 
esızések miatt néhány napot késett, jelenleg a padkarendezési munkálatok folynak. A 
pályázaton kívül a város Képviselı-testülete biztosította a kétoldali járdaépítéshez szükséges 
anyagi erıforrásokat, ezen munkálatok jó ütemben haladnak. 
 
Megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel Dr. Gerencsér Balázs 
képviselı úr megérkezett az ülésre. 
 
A támogatott beruházások között említést kell tennünk a Budai Nagy Antal utca – Dózsa 
György út – Széchenyi út keresztezıdésében létesítendı körforgalom építésérıl. Mivel az 
önkormányzaton kívül még négy költségvetési szerv hozzájárulását kellett szerzıdésbe 
foglalni, az elıkészítı munkálatok több hónapot vettek igénybe. Örvendetes tény, hogy a 
szerzıdés végleges változata július elején megszületett. A munkálatok a közbeszerzés 
lebonyolítása után kezdıdhetnek. 
 
A következı hetekben szilárd burkolatot kap a Tamás, a Diófa, a Liszt F. és a Kodály Z. utca.  
 
Az elmúlt hetek csapadékos idıjárása, majd az azt követı gyors felmelegedés kedvezett a 
szúnyogok tömeges, inváziószerő elterjedésének. Figyelembe véve a lakossági igényeket 
július közepén Vecsés város közigazgatási határán belül földi melegködös technológiával 
szúnyogirtást végeztettünk. 
 
Az önkormányzat kérésére a Katica lakóparkban a Grund Invest Kft. finanszírozásban, 2010. 
augusztus hónapban játszótér és labdázó kerül kialakításra. A beruházás keretében a területet 
bekerítjük és parkosítjuk. 
Városi erıforrásból hasonló fejlesztésre készülünk a Présház tér megújításánál és további 
játszóterek és játék karbantartása történt meg városszerte, az Epres területén és a lakótelepen. 
 
A település egész területén balesetveszélyt okoznak mindazok, akik nem tartják be a KRESZ 
elemi szabályait, és sok esetben figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozó intézkedéseket. 
Az önkormányzat kezdeményezésére a rendırség a közterület felügyelıkkel közösen hetente 
2-3 alkalommal a város forgalmas útjain közúti ellenırzést tart, július 12-e volt az elsı. 
Ezúton is köszönjük Kelemen József kapitány úrnak és Pallaga Norbert parancsnok úrnak a 
konstruktív együttmőködést. Ezért úgy döntöttünk, hogy a belsı forgalomtechnikai terv 
részeként kísérleti jelleggel, forgalomlassítás céljából virágládákat helyezünk ki az Aulich 
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utcában. Az utcában lakók aláírásgyőjtésbe kezdtek így a virágládákat egyelıre Vecsés más 
közterületén helyeztük el.  
 
Fontos eredménynek tartom, hogy plusz szolgáltatásként a VETÜSZ Kft. kétheti 
rendszerességgel (páratlan héten) elszállítja a zöldhulladékot 2010. július 5. és 2010. 
szeptember 30-a között. 
 
Június 26-án zajlott le a lomtalanítás, nagy sikere volt az idén új elemként bevezetett 
veszélyeshulladék-győjtésnek, melyet a VETÜSZ telephelyére kellett beszállítani. 
 
A városközpont pályázatnál a mőszaki ellenır és tervellenır kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás folyamatban van, az anyagokat ma bontják és értékelik. Ezzel 
kapcsolatban rendkívüli testületi ülés várható. Indul a nyilvánosság biztosítására és a 
promócióra vonatkozó közbeszerzési eljárás is.  
 
Bálint Ágnes Óvoda bıvítésével és korszerősítésével kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás 
megindítására vonatkozóan a hirdetmény szövege egyeztetés alatt van. A régi épületrészt a 
nyári bezárás ideje alatt felújítjuk (festés, mázolás, tetıjavítás) és megújítjuk az óvoda udvarát 
is. 
 
Július 1-jén köztisztviselıi nap, július 2-án Semmelweis napi ünnepség volt. 
 
A Regionális Államigazgatási Hivatal 2010. július 8. és 14. között karhatalmi erık 
igénybevételével kiürítette a Törıdés Háza által üzemeltetett Bercsényi és János utcai 
telephelyeket. Július 14-én a rendırség Asztalos Róbertet elızetes letartóztatásba helyezte. Az 
üzemeltetéshez a mőködési engedélyek kiadásához, az ellenırzésekhez, mint azt már többször 
elmondtuk a képviselı-testületi ülésen az önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezett. 
Jelenleg rendırségi eljárás folyik az ügyben. A lakosságot szeretném tájékoztatni, hogy január 
10-én jeleztük elsı alkalommal az Államigazgatási Hivatal felé, hogy problémákat észleltünk 
a két intézményben. 
 
Képviselıtársaim közül van-e valakinek hozzáfőznivalója, kiegészítenivalója? 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: pár szóban szeretném elmondani, hogy az árvízkárosultak 
részére folytatódik a győjtés. Az élelmiszereket és a tisztítószereket már elszállítottuk 
Sajókazárra, amit szeretettel fogadtak, és köszönetet mondtak érte a városnak. Jelenleg 
bútorokat, mőszaki cikkeket győjtünk, úgy néz ki, hogy még 2-3 kamionnyi áru összegyőlik. 
A szállítást magánvállalkozó ajánlotta fel.  
A jövı héten a szintén árvíz sújtotta Szögligetrıl 20 gyermeket várunk, akiket egy hétig 
látunk vendégül. A gyermekek családoknál lesznek elszállásolva, a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint civil szervezık segítségével érdekes programokon vesznek 
részt, amelynek költségéhez az OMSB is hozzájárul.  
 
Ezen a héten fejezıdött be a nyári napközis tábor programja. Idén 6 hétig tartott és 60 
gyermek helyett 80 gyermek tudott részt venni rajta. Nagyon jól érezték magukat, amiért 
szeretnék köszönetet mondani a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak és a 
pedagógusoknak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.  
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154/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Mohainé Jakab Anikó: kértem a kollégáktól, hogy 2009. július óta hozott testületi 
döntésekrıl, amiknek lejárt a végrehajtási ideje, adjanak le jelentést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

155/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról 
szóló 24/2008. (XI.18.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: eddig az Igazgatási Osztályra kellett a kérelmet beadni, 
illetékköteles volt az eljárás. A módosítással a Vagyongazdálkodási Osztályra kell a kérelmet 
benyújtani és nem kell illetékbélyeggel ellátni. A Búcsú területhasználati díjait viszont 
minden évben a Képviselı-testület állapítja meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
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18/2010. (VII.29.) önkormányzati rendelet 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja 18/2010. (VII.29.) 
önkormányzati rendeletét a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 
24/2008. (XI.18.) rendelete módosításáról. 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálata, módosítási 
javaslatának véleményezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Annyit szeretnék elızetesen 
elmondani, hogy 2005-ben fogadták el az Agglomerációs Törvényt, amely nem nagy öröm 
Vecsés számára, hiszen korlátozó jellegő az agglomerációs települések részére. 5 évente kerül 
felülvizsgálatra. Kiküldték véleményezésre a PESTTERV Kft. által készített módosított 
anyagot, amelyet a fıépítészünk, valamint az URBANITAS Kft. vezetıje véleményezett. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
Részleteiben tárgyaltuk az elıterjesztést. Azt gondolom, hogy a mostani javaslat, ami született 
helyesen tükrözi, hogy az agglomerációs törvény felülvizsgálatánál mennyivel hatékonyabb 
az, hogy Vecsésen most mi a helyzet. A Területrendezési Tervben olyan pontatlanságok 
vannak az agglomerációs társulás részérıl amik abszolút nem szolgálják Vecsés érdekeit. 
Olyan állapotokat tükröznek, illetve olyan dolgokat akarnak módosítani, amik már húsz éve 
sem így voltak. Tehát nem is lehet kivitelezni. Azt gondolom, hogy ezek az észrevételek, 
amik az URBANITAS Kft., illetve a bizottság által jóváhagyott határozati javaslatban vannak, 
ezt mindenképpen a Képviselı-testületnek el kell fogadni, és tovább kell küldeni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

156/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete áttekintette a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálatára megküldött egyeztetési 
dokumentációt és Vecsés Város vonatkozásában a határozat mellékletét képezı 
észrevételek figyelembe vételével javasolja a Terv végleges kidolgozását.  
 
Határid ı: azonnal; az észrevételek megküldésére: a döntést követı 

8 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
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5. napirendi pont: 
Javaslat az intézményvezetıi állásokra kiírt pályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. A meghallgatások és a 
szükséges adminisztrációs elıkészítés megtörtént. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a Bizottság a meghallgatást 
levezette. Az OMSB tárgyalta az elıterjesztést. A Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetıjének 
Schiszlerné Bakk Katalint javasolja, a Halmi Telepi Általános Iskola vezetıjének Horváthné 
Nedreu Klárát javasolja és a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola vezetıjére kiírt pályázatot 
javasolja eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot kiírni, addig pedig a felkérni a 
jelenlegi vezetıt Lakai Istvánnét, hogy vállalja el a megbízást. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a NNÖK a Falusi Nemzetiségi 
Óvoda ügyében tárgyalta az elıterjesztést, és Schiszlerné Bakk Katalin pályázatát támogatja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

157/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Schiszlerné 

Bakk Katalint bízza meg a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten 
Wetschesch intézményvezetıi teendıinek ellátásával a 2010. augusztus 1-tıl 2015. 
július 31-ig terjedı idıszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi 
pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról rendelkezı 138/1992.(X.8.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 
elkészíttetésérıl. 

 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „B” határozati javaslat elfogadását. 
 

158/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy  Horváthné 

Nedreu Klárát bízza meg a Halmi Telepi Általános Iskola igazgatói teendıinek 
ellátásával a 2010. augusztus 1-tıl 2015. július 31-ig terjedı idıszakra. 
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Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezı 
138/1992.(X.8.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 
elkészíttetésérıl. 

 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „F” határozati javaslat elfogadását. 
 

159/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Gróf 

Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatói állására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Lakai 
Istvánnét bízza meg a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatói teendıinek 
ellátásával a 2010. augusztus 1-tıl 2011. július 31-ig terjedı idıszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint, magasabb vezetıi pótlékát a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezı 
138/1992.(X.8.) Korm. r. szerint állapítja meg. 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi iratok 
elkészíttetésérıl. 

 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
6. napirendi pont: 
Tájékoztató a Maglód és környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 
2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

160/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Maglód és környéke közösségi 
ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi 
Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

161/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés és környéke idıskorúak 
nappali ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
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8. napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti szolgálat alapellátásra 
létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

162/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés és környéke családsegítés 
és gyermekjóléti szolgálat alapellátásra létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulás 
2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására az új Mővelıdési Központ és a felszín alatti parkoló 
villamosenergia-ellátásának bıvítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Kiegészítést is kaptunk 
hozzá, amely kiosztásra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a kiosztott kiegészítéssel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 

163/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az új 

Mővelıdési Központ és a felszín alatti parkoló villamosenergia-ellátásának 
bıvítéséhez a csatlakozási díjra a „Vecsés városközpontjának funkcióbıvítı 
fejlesztése és rehabilitációja” címő, „KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0013” azonosító számú 
pályázati projekt költségvetésében tervezett összegen felül további bruttó 1 236 350,- 
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Ft összeget , illetve a piactér csapadékvíz-elvezetésének megoldására bruttó 480 000,- 
Ft-ot, a Miklós utca kiviteli terveire további brut tó 300 000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi 
költségvetésében az általános tartalékkeret terhére. 

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

gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról és Képviselı-testület 
elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület szeptember havi 

rendes ülése (2010. II. negyedévi rendeletmódosítás) 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi állásfoglalás elfogadására a villamosenergia-szolgáltatók javára 
utólagosan bejegyzett vezetékjoggal kapcsolatban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: törvény engedi, hogy az áramszolgáltató vezetékjogi 
bejegyzéseket tegyen, mi ezt véleményesnek tartjuk, és felterjesztéssel kívánunk élni az 
országgyőlési képviselı felé, mert úgy gondoljuk, hogy szolgalmi joghoz hasonló jogok 
keletkeztethet, és szerintünk ingyen és ilyen formán ezt be sem szabadna jegyeztetni. Ezzel 
szeretnénk egy kicsit vitázni, hiszen ez nagyon sok ingatlant fog érinteni, mind lakóingatlant, 
mind külterületi ingatlant, és itt nagyon értékes m2-ekrıl van szó. Ezt a kérdést szeretnénk egy 
kicsit körüljárni.  
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

164/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tiltakozását fejezi ki a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 172. §-a által lehetıvé tett, a villamos 
energia szolgáltatók vezetékjogának utólagos és egyoldalú bejegyzésével kapcsolatban és 
a körzet parlamenti képviselıje útján kezdeményezi a szabályozás módosítását. 
 
Határid ı: azonnal; a törvénymódosító kezdeményezés benyújtására 2010. augusztus 

31. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
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(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek és a Vecsési Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egy módosító javaslattal szeretnék élni. A CNÖK 
rendezvényét 1 millió forint helyett 500.000,- Ft-tal javasoljuk támogatni. Utána kellene járni, 
hogy hol akarják megcsinálni a rendezvényt. A 4 évvel ez elıtti rendezvény a Fı út 112. 
udvarán volt, olyan állapotban hagyták a helyszínt, hogy pénzbe került a javítás, karbantartás. 
A rendezvény utáni takarítást a CNÖK vállalja magára. 
 
Szlahó Csaba polgármester: takarítani nem a szervezık szoktak. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést. Azzal egyetértünk, ha bármilyen kár esik, azt rá kell terhelni a fıszervezıre. De 
nem tudunk egyetérteni azzal, hogy 500.000,- Ft-ot kapjanak, mert ebbıl a pénzbıl nem lehet 
megcsinálni a rendezvényt. Nem tartom jónak az 500.000,- Ft-ot, így is annyi támogatást 
kapnak, mint 2 évvel ez elıtt. 
 
A Gazdasági Bizottság külön hozott határozati javaslatot a civil szervezetek támogatásánál 
100.000,- Ft-tal támogassuk a JAM Ház Népdalkörét, de ezt visszavonjuk, mivel az Oktatási, 
Mővelıdési és Sportbizottság a mai ülésén saját keretébıl támogatta a népdalkört. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: az OMSB többségében 
támogatta a civil szervezetek támogatását. A módosító javaslattal kapcsolatban 4 tartózkodás, 
1 igen szavazat arányban a bizottság nem hozott döntést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását azzal a 
kiegészítéssel, hogy a CNÖK a rendezvény lebonyolításakor az épület állagának megóvását és 
a helyszín takarítását vállalja el. 
 

165/2010. (VII.27.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 14/2010. (V.7.) 
önkormányzati rendelete 18. számú melléklet 15. sora terhére az alábbiakban 
felsorolt civil szervezeteket részesíti támogatásban: 

 
• Vecsési Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

(VII. Roma Nap megrendezésére)             1.000.000,- Ft 
• 83. sz. Attila Cserkészcsapat (mőködésre)   100.000,- Ft 
• Concerto Harmonia (mőködésre)     100.000,- Ft 
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• Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
Vecsési Szervezete (mőködésre)     100.000,- Ft 

• Orbán Balázs Erdélyi Kör (mőködésre)      50.000,- Ft 
• Honismereti Egyesület (mőködésre)      50.000,- Ft 
• Kispista Színház (Elvarázsolt egérkisasszony)   200.000,- Ft 
• VSE Kézilabda Szakosztály(mőködésre) 

� nıi felnıtt       750.000,- Ft 
� férfi felnıtt       750.000,- Ft 

 

 

Összesen:                 3.100.000,- Ft 
 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. A Vecsési 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatási megállapodásában szerepeltetni kell, 
hogy a rendezvény lebonyolításakor az épület állagának megóvásáért és a helyszín 
takarításáért a szervezık vállalják a felelısséget. 

 
Határid ı: azonnal; az értesítés kiküldésére a döntést követı 30 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
 
(13 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a BÚCSÚ 2010. évi bérleti díjának megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. A tavalyi árakat határozná meg újból. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

166/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 2010. évi búcsúban a 

Szórakoztató és Vidám-Park Országos Egyesülete által bérelni kívánt terület 
bérleti díját bruttó 2 000 000,- Ft összegben határozza meg. 

 
Az egyéb területbérleti díjat az alábbiakban határozza meg: 
Terület díja:   1 260,- Ft/m2/nap 
Büfékocsi díja:   9 760,- Ft/nap 
Parkoló díja:   2 100,- Ft/nap 
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2.  Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon a közterület használati megállapodás elkészíttetésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; értesítés a döntést követı 15 napon belül; 
   megállapodás elkészítése a döntést követı 30 napon belül. 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat költségvetésen belüli költség átcsoportosítására lakossági térkı akcióra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

167/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 

költségvetés „közutak-hidak üzemeltetése” kátyúzás költségsoron szereplı 
18.750.000,- Ft összegő elıirányzatból 1.000.000,- Ft összeg kerüljön 
átcsoportosításra lakossági térkı akció biztosítására. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

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

 
 Határidı: azonnal; a rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010. 

november havi rendes ülése (2010. III. negyedévi 
rendeletmódosítás) 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
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14. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Kálmán u. 18. sz. alatti ingatlanrész bérbeadására a Vecsés SE Ökölvívó 
Szakosztályának 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: korábban a Gazdasági Bizottság tárgyalta az ingatlan eladását, 
de a Képviselı-testület nem tárgyalta, levette napirendjérıl. Bérleti szerzıdést szeretnénk 
kötni, hogy tisztázzuk mindenkinek a feltételeit és a feladatait, 5 éves bérleti szerzıdésrıl van 
szó, bérleti díjat nem fizetnek csak a rezsit. 
 
Balogh Csongor képviselı: hogy kerültünk szóba a bérbeadás, hiszen a múltkor még az eladás 
kérdése merült fel. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja: felmerült több olyan kérdés, amit nem tudtunk 
tisztázni. Többek között, ha az ingatlanból kiszakítjuk ezt az ingatlanrészt, akkor a 
megmaradó ingatlanrészt hogyan tudjuk majd továbbhasznosítani. Akkor alkalmazkodni kell 
a már nem a mi tulajdonunkba esı részhez. Tehát vagy az egész ingatlant kellene értékesíteni 
egyben, vagy ne adjunk el egy részt sem, mert akkor az ingatlan értékcsökkent lesz. Egyben 
pedig nem tudja megvásárolni a VSE Ökölvívó Szakosztálya. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

168/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 

Kálmán u. 18. szám, 769. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 634 m² területő 
önkormányzati tulajdonú ingatlan 200 m² épületrészét a Vecsési SE Ökölvívó 
Szakosztálya részére 2010. augusztus 1-tıl bérbe adja az alábbi feltételekkel: 
- a bérleti jogviszony 5 évre szól, mely a vonatkozó rendelet alapján 

meghosszabbítható 
- bérleti díj fizetésére a Szakosztály nem kötelezett, annak összegét Vecsés Város 

Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatásként nyújtja 
- a rezsiköltség a bérlıt terheli 
- az esetleges felújítási és karbantartási költségek a bérlıt terhelik. 
      

2. Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést kösse meg.  
 

Határid ı: azonnal; a bérleti szerzıdés megkötésére: a döntést követı 5 napon 
belül 

 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
(14 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
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Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, mivel 
Vékony Ferenc képviselı úr kiment az ülésrıl. 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat gyermekszegénység elleni program keretében a nyári étkeztetéshez elıirányzat 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: az OMSB is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: elsı körben 74 gyermek étkeztetését támogatta az állam, mi 
találtunk még 78 olyan gyermeket, akik rászorulnak, az ı étkeztetésük 1.500.000,- Ft-ba 
kerül, amelynek finanszírozását vállalnunk kellene.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ennek a 78 gyermeknek az étkeztetésére beadtuk a 
pótigénylést, amit július végéig bírálnak el, tehát lehet, hogy ezt az összeges is meg fogjuk 
kapni az államtól, de ez egyenlıre kérdéses. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

169/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt. hogy a 11/2010. 

(IV.20.) SZMM rendelet alapján pótigényként benyújtott 78 gyermek, 54 napon, 370 
Ft/fı/nap egységáron biztosított étkeztetésének költségét, összesen bruttó 1.558.440 
Ft összeget az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 3/b melléklet 1.8.1. 
„Általános Tartalék” sorából biztosítja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására a 2010. szeptember havi 

ülés (II. negyedévi módosítás) 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 



 20 

 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
Próbáltuk a fıbb eseményeket leírni. Fı vezérfonal volt a sporteredmények megismertetése a 
Képviselı-testület tagjaival. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

170/2010. (VII.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Mővelıdési és 
Sportbizottság 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme színdarab 
bemutatásához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

171/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt. hogy a Gróf 

Andrássy Gyula Általános Iskola Színe - Java Diákszínjátszó Csoport Karinthy 
Frigyes: Tanár úr kérem címő elıadásának fény- és hangtechnikai költségeihez 
100.000 Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7/a melléklet 
„Városi rendezvények” 3.14.1.3. „Lóti - Futi futóverseny”sorából. 
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2. A megítélt támogatás összegét az intézmény az elıirányzat átcsoportosítása alapján 
használhatja fel a megjelölt célra az intézmény költségvetésébıl elszámolási 
kötelezettség mellett. Elszámolási határidı: 2010. október 30. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, az intézményvezetı értesítése a döntést követı 15 napon belül, 

a költségvetési rendelet módosítására a 2010. szeptember havi ülés (II. 
negyedévi módosítás) 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákban és a Semmelweis Bölcsıdében étkezési 
nyilvántartási program bevezetéséhez szükséges fedezet biztosítására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Ilyen programot használnak az iskolákban, hasonló program bevezetésére 
kerülne sor az óvodákba és külön program a bölcsıdébe. Az OMSB egyhangúlag támogatja 
az elıterjesztést. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

172/2010. (VII.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt. hogy a 2010/2011. 

tanévtıl/nevelési évtıl kezdve a fenntartásában mőködı oktatási, nevelési 
intézmények egységesen a Citynform Informatikai Zrt. étkezés-nyilvántartási 
modulját használják. 

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a 

� Falusi Nemzetiségi Óvoda 
� Kisfaludy u-i Óvoda 
� Bálint Ágnes Óvoda 
� Tündérkert Óvoda 
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részére megvásárolja a Citynform Informatikai Zrt-tıl az Óvodai étkezés-
nyilvántartás modult. Az ehhez szükséges fedezetet, óvodánként 24.000 Ft + 25% 
Áfa, összesen bruttó 120.000 Ft-ot az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7/a 
melléklet Oktatási céltartalék 2.4.8. Tartalék sorából biztosítja. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Citynform Informatikai Zrt-vel 

az Óvodai étkezési-nyilvántartás modul karbantartására vonatkozó vállalkozási 
szerzıdés önkormányzat nevében írja alá. A karbantartás havi díját az intézmények 
költségvetésükbıl fedezik. 

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

Bölcsıde részére megvásárolja a „LAKOMA_W” nevő programot, az ehhez 
szükséges fedezetet, bruttó 65.625 Ft-ot az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
7/a melléklet Oktatási céltartalék 2.4.8. Tartalék sorából biztosítja 

 
5. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

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

belül, a költségvetési rendelet módosítására a 2010. szeptember havi 
ülés (II. negyedévi módosítás), a programok beszerzésére 2010. 
szeptember 15. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Települési Polgárır Egyesület „Pest Megye Közbiztonságáért” díjra történı 
felterjesztésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Pest Megye Közgyőlésének elnöke értesített arról, hogy az 
Önkormányzat Közgyőlése által adható kitüntetı díjakra vonatkozóan küldhetı javaslat. A 
fentiek alapján a Vecsés Települési Polgárır Egyesületet javasoljuk felterjeszteni a „Pest 
Megye Közbiztonságáért” díjra. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel 
Vékony Ferenc képviselı úr visszajött az ülésre. 
 
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
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173/2010. (VII.27.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pest Megye Közgyőlése 

Elnökének felkérésére úgy dönt, hogy „Pest Megye Közbiztonságáért” díjra terjeszti 
fel a Vecsés Települési Polgárır Egyesületet, a határozat mellékletét képezı 
„Javaslat” alapján. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a díjra vonatkozó javaslatot az 

Önkormányzat nevében írja alá és juttassa el a Pest Megye Önkormányzata 
Hivatalához. 

 
Határid ı: azonnal; a javaslat elküldésére: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Dr. Vékony Katalin képviselı: Ádám utca egyirányú a vasút felé. Ezt nem mindig veszik 
figyelembe, nem tud behajtani mentı, ebédes kocsi. Elıbb-utóbb baleset fog történni. Elég 
nagy problémát okoz, óránként elıfordul, visszatolatnak és kikanyarodnak a Telepi útra. Jó 
lenne, ha a közterület felügyelık vagy a polgárırség figyelemmel kísérné ezt az útszakaszt. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a vashíd alatt az Achim András utca felıli részen 
sok gaz van. 
 
Az Erzsébet téren a boltnál udvari italozás folyik. Mivel ott nincs WC, sokszor a templom 
oldalába vizelnek, ami felháborító és mindamellett nem higiénikus. Tisztelettel kérem Jegyzı 
asszonyt, hogy a nyitvatartási idıt szigorúan tartassa be, ez vonatkozik a kocsmákra is, ahol 
hajnalig vannak vendégek, és utána távozáskor csapkodják az autók ajtaját, zavarva ezzel a 
környéken élık nyugalmát. 
 
Végigjártam a szelektív hulladékgyőjtı szigeteket, és szomorúan tapasztaltam, hogy 
iszonyatos bőz van a közelükben. Mellédobálják a rengeteg szemetet. Lehet, hogy érdemes 
lenne rejtett kamerát felszereltetni, hogy kiderüljön, hogy kik teszik mellé a szemetet, és ezért 
büntetést kapnának. 
 
Oláh László képviselı: a Fı útnál a közlekedési táblákat kérném javítani. Az Álmos utca – Fı 
út keresztezıdésnél megépült egy kerékpársáv, de még mindig ott van a kerékpárral behajtani 
tilos tábla, illetve a Lidl telek sarkánál ott van a kerékpárút vége tábla. Összhangba kellene 
hoznunk a táblákat a kerékpárúttal.  
 
A Fı úton, fıleg az Epres környékén a megnövekedett fák benyúlnak az úttest fölé, fel kellene 
nyírni az ágakat, ne a nagy autók törjék le, mert az balesetveszélyes. 
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A Lırinci úton az Airport Hotellel szemben az új utcánál a járda két helyen meg van 
süllyedve, mellette csatornaszem van, ha tovább süllyed az veszélyes lehet, hiszen a csatornát 
is eltömítheti. 
 
 
21.Napirendi pont: 
Kérdés  
 
Oláh László képviselı: év elején a Lırinci út 84. szám szennyvíz-átemelıjével kapcsolatban 
volt interpellációm, szeretném megkérdezni, hogy ebben az ügyben volt-e megnyugtató 
megoldás. 
 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje: gravitációs mérıóra lesz beállítva, a 
munkálatok folyamatban vannak. 
 
 
22.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem a Képviselı-testület tagjait, van-e valakinek 
közérdekő bejelentenivalója? 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: július elején a Halmy téri gyógyszertár 
bezárt, ami a gyógyszertári ügyeleti rendbe nagy zavart okozott. A Market Central 
bevásárlóközpontban ugyan van egy gyógyszertár, de az nem vállal ügyeletet. Az ügyelet 
beosztása a tiszti fıgyógyszerész feladata. Kezdeményeznünk kellene, hogy vegyék fel a 
vecsési ügyeleti rendszerbe a bevásárlóközpontban lévı gyógyszertárat is. 
 
Dr. Végh Katalin képviselı: mivel nagy felháborodást keltett a betegek körében a bezárás, 
ezért a múlt héten megpróbáltam utánajárni. Kijelölték a helyettes gyógyszertárat, ami a 
Pestszentlırinci Szakrendelıben van. A Market Centrálban lévı gyógyszertár nem ügyelhet, 
mert nincsenek meg az ehhez szükséges feltételeik. Vecséshez a legközelebb esı kirendelhetı 
ügyeletet végzı gyógyszertár a pestszentlırinci. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: ez egy olyan probléma, amivel 
kapcsolatban az önkormányzatnak véleményt kellene nyilvánítani. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: nincs megoldva 
ennek a településrésznek a gyógyszertár. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: augusztus 3-án, kedden 10 órától rendkívüli Képviselı-testületi 
ülést tartunk. 
 
 
23.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk, a soron következı képviselı-
testületi ülés tervezett idıpontja szeptember 21-e, kedd. 
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A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Víghné Bárány Tímea 
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Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2010. (VII.29.) 
önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról 

szóló 24/2008. (XI.18.) rendelete módosításáról 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 
24/2008. (XI.18.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § A a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 24/2008. (XI.18.) rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdésében „A közterület használatát a 3. számú melléklet 
szerint a Polgármesteri Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) kell kérni.” szövegrész helyébe a 
„ A közterület használat engedély iránti kérelmet Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályán kell benyújtani. Az engedély iránti kérelem 
formanyomtatványát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.” szöveg lép.  

2. § A R. 6. §-a a következı bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A közterület használat engedélyezésérıl a Képviselı-testület által átruházott hatáskörben 
mint a tulajdonosi jogkör gyakorlója a polgármester dönt. A közterület-használati ügyekben 
hozott döntéssel szemben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 11. §-ban 
foglaltak szerint jogorvoslatnak van helye”  
 
3. § A R. 8. §-a a következı bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az ún. városi „búcsú” közterület használati díjtételeit évente a Képviselı-testület állapítja 
meg.” 
 
4. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

5. § Hatályát veszti a R. 2. § (7) bekezdése és a 2. § (4) bekezdésének második mondata. 
 
6. § Hatályát veszti a R. 2. és 3. számú melléklete. 
 
7. § Ez a rendelet 2010. augusztus 16-án lép hatályba.  
 
 
Vecsés, 2010. július 29. 
 
 
 
 
     Szlahó Csaba                                                                                   Mohainé Jakab Anikó 
      polgármester                                                                                               jegyzı 
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1. melléklet a 18/2010. (VII.29.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem közterület rendeltetéstıl eltérı célú használatára 

Kérelmezı neve: .................................................................................................................................... 

Kérelmezı lakóhelye (székhelye): ......................................................................................................... 

A használni kívánt közterület címe, helyrajzi száma: ............................................................................ 

A használni kívánt közterület nagysága (mérete): .................................................................................  

A közterület használat módja és helyszínrajzon történı megjelölése: ................................................... 

A közterület-használat célja: .................................................................................................................. 

A közterület-használat idıtartama: ....... -tól  ……..-ig 

A közterületen folytatni kívánt tevékenységben részt vevı családtag(ok), alkalmazott(ak) 
neve és lakóhelye: .................................................................................................................................. 

A közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat száma....................................................   

Alulírott ………………………. kijelentem, hogy a közterületen folytatni kívánt 
tevékenységhez érvényes hatósági engedéllyel rendelkezem, továbbá az általam használt 
közterületet az engedélyezett idı lejártával az eredeti állapotának megfelelıen az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátom illetve a használat ideje alatt az általam esetlegesen 
okozott károkat megtérítem. 

Vecsés, 2010.                                                                                       …………………………. 
                                                                                                                          Kérelmezı 
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Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság 2009. évi beszámolója 
 
 
 
Az OMSB részt vett 2009. évben a Közoktatási törvény által elıírt feladatok elıkészítésében, 
a Képviselı-testület elé terjesztésében.  Az oktatási intézmények mőködését figyelemmel 
kísérte, segítette. 
Az oktatás, mővelıdés és sport területén felmerülı kérdéseket megtárgyalta, Képviselı-
testület elé terjesztette. 
 
Az OMSB hatáskörébe tartozik többek között a városi ünnepségek, iskolák közötti 
tanulmányi és sportversenyek szervezése, a Városi Vers- és Prózamondó Verseny, a Lóti-Futi 
tömegsport rendezvény lebonyolítása. 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából István a király rockoperát mutatta be a 
„Társulat”együttes a Falusi Általános Iskola tornacsarnokában, mely ez évben is telt ház elıtt 
zajlott. 
Nemzeti ünnepeinket méltóképpen ünnepeltük meg. Március 15-én a Petıfi téren, augusztus 
20-án a Szent István téren, október 6-án az Erzsébet téren, október 23-án szintén a Szent 
István téren került sor az ünnepségek megrendezésére. 
Városi ünnepségünk a hagyományoknak megfelelıen lett megszervezve, itt került sor a 
kitüntetések átadására is. 
A Városi Vers- és Prózamondó Versenynek 2009. évben a Halmi Telepi Általános Iskola 
adott otthont. Ez alkalommal a zsőri elnökének Kautzky Armandot kértük fel. 
A Lóti-Futi minden évben kedvelt rendezvény. Ezenkívül az OMSB figyelemmel kísérte a 
város egyéb kulturális rendezvényeit, így a Tavaszi Fesztivált, a Káposztafesztet, nemzetiségi 
rendezvényeket, bálokat stb. 
 
Az iskolák közötti tanulmányi és sportversenyek rendben lezajlottak. 
Az OMSB támogatta az iskolák különbözı táborozásait/ erdei tábor, nyári tábor, stb. 
Oktatási intézményeink gyermeklétszáma örvendetesen nı, bölcsıdei és óvodai férıhelyek 
fejlesztése szükséges / Tündérkert Óvoda és a Toldy Ferenc u-i Óvoda bıvítése folyamatban 
van./. 2009. évben a Toldi Ferenc u-i Óvoda felvette híres meseírónk, Vecsés díszpolgárának, 
Bálint Ágnesnek a nevét.  
Az intézmények a megszorítások ellenére rendben mőködtek. 
 
A társadalmi szervezetek támogatása a benyújtott kérelmek alapján történt anyagi kereteink 
figyelembevételével. 
Figyelemmel kísértük 2009. évben is a VFC és a VSE munkáját is. Szükség szerint 
támogattuk tevékenységüket. 
Itt szeretném bemutatni a VSE szakosztályainak 2009. évi eredményeit: 
 
Ökölvívás: 
 
Budapest Bajnokság, 2009. április 24-26. 
Budapest Bajnokok: nıi:    Váry Lili 
            serdülı:   Nagy Ferenc, Berki Ferenc 
            ifjúsági:   Brúger László 
               felnıtt:     Tóth Tamás 
Ezüstérmesek:          serdülı:    Váry Attila, Albert Béla 
Különdíj:       Nagy Ferenc 
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Bornemissza Emlékverseny, Eger, 2009 június 05-07. 
Bajnok:  Albert Béla 
Serdülı Országos bajnokság, Pécs, 2009 szeptember 24-27. 
Magyar Bajnok:  54 kg: Berki Ferenc 

     62 kg:  Albert Béla 
Ezüstérmes:        40 kg:  Váry Attila 
VI. helyezett:      43 kg:  Nagy Ferenc 
 
Nıi Junior és Felnıtt Országos Bajnokság, Szilvásvárad, 2009 október 29-31. 
Junior korcsoport Magyar Bajnok 46 kg:  Váry Lili 
Felnıtt korcsoport Bronzérmes     54 kg :  Vennes Dzsenifer 
 
Ifjúsági Országos Bajnokság, Hajdúszoboszló, 2009. november 05-08. 

helyezett, 64 kg: Brúger László 
 
Fogathajtás: 
 
Magyar Bajnok:   Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Osztertág Kristóf. 
IV. helyezett:       Osztertág Márk 
A csapat is Magyar Bajnok. 
 
Darts: 
 
Csapatbajnokság: Isz. csapat: Soft Országos I. osztályban II. helyezés 
           Steel Országos I. osztályban II. helyezés 
       II.sz.csapat:Soft Országos II. osztályban I. helyezés 
       Puskás Erzsébet-Törı Zsuzsanna Országos Soft Bajnokság nıi páros:II. 
helyezés 
 
Budapest Bajnokság: Puskás Erzsébet-Krausz Nikolett Steel nıi páros: II. helyezés 
             Puskás Erzsébet-Krausz Nikolett Soft nıi páros:  II. helyezés. 
 
Asztalitenisz: 
 
2008/2009. bajnoki év: Nıi csapat  NB I-ben:     7. hely 
    Férfi csapat NB III-ban:  3. hely 
    Férfi megyei csapat :       5. hely 
 
2009/2010. bajnoki év: Nıi MB I-es csapat:        7. hely 
/ıszi forduló végén/  Férfi NB III-as csapat:     9. hely 
    Férfi megyei csapat „A” csoport: 3. hely 
    Férfi megyei csapat „B” csoport: 8. hely 
 
Úszószakosztály: 
  
Mikulás Kupa Kistarcsa, 2009. december: csapatverseny 4. helyezés. 
 
Kézilabda: 
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2008/2009. bajnoki év: Nıi felnıtt, NB II:  3. hely 
    Férfi felnıtt, NB II: 8. hely 
2009/2010. bajnoki év: Nıi felnıtt NB II:   8. hely 
/ıszi forduló végén/     Nıi ifi csapat:         6. hely 
 
Karate:  
 
2009. év: Friedrich György világbajnok. 
 
A-48 Postagalambsport: 
 
 Országos Magyar Bajnokság, 2009. január 6-7: 
     Kis Szabó László, hosszú távú „C” kategóriában I. helyezett 
 
Nemzeti Sport Szövetség kitüntetettjei 2009 március 14.: 
     Simon Mihály arany fokozat nemzetközi sporteredményeiért, 
     Ifj. Pintér Ferenc arany fokozat Tízszeres Országos Bajnoki címért. 
 
Tagszövetségi Bajnokság, I. osztály, 2009 május 2-június 26.:   
     Humpolec-Vecsés                  370 km   Kis Szabó László          2. helyezett 
     Radeburg-Vecsés                   580 km   Richter Ferencné           3. helyezett 
     Velka Beranov- Vecsés          340 km   ifj.Pintér Ferenc            1. és 3.helyezett 
     Humpolec/2./-Vecsés             370 km   Kovalszki Gyula           2. helyezett 
     Kuty-Vecsés                           215 km   Schmid József               3. helyezett 
     Középtávú csapatbajnokság                  ifj.Pintér Ferenc             3. helyezett 
     Hosszútávú csapatbajnokság                Simon Mihály                9. helyezett 
     Hosszútávú Sampion Bajnokság          Simon Mihály                1. helyezett 
 
Szuperkupa 2009 július 27. 
      Aschafenburg-Vecsés           800 km   Simon Mihály              18. helyezett 
Maraton versenyek, országos csapat 
      Kiel-Vecsés                        1060 km    Simon Mihály              10. helyezett 
Magyarkupa       
      Hosszútávú Sampion:                           Simon Mihály                1. helyezett. 
 
Országos Kiállítás: Területi selejtezı/Budapest Bajnokság/ 2009. december 12. 
      Standard eredmények:    2.hely Schmid József 
                                              3.hely Simon Mihály 
             4.hely Hackl József 
             5.hely Hackl József 
 
Köszönjük a Képviselı-testületnek munkánk támogatását, és egyben kérem a beszámoló 
elfogadását. 
 
Vecsés, 2010. július 21.  
 
 
 
                                                                    Tisztelettel:       Dr Lugosi Mária 
                                                                                                OMSB elnök 


