
 1 

Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 11/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. május 26-án (szerdán) 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, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Dr. Végh Katalin 
 
Jelen van továbbá: 
Kelemen József Monori Rendırkapitányság vezetıje, Pallaga Norbert Vecsési Rendırırs 
vezetıje, Rácz Gábor VETÜSZ Kft. vezetıje, Bükk László VETÜSZ Kft. Felügyelı 
Bizottságának elnöke, Bugyi Lászlóné VETÜSZ Kft. fıkönyvelıje, Tófalvi Mónika Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tóth Erika Pénzügyi, 
Számviteli, Költségvetési Alosztály vezetıje, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály 
vezetıje, Malek Zoltánné Informatikai Osztály vezetıje 
 
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. 
Saska Istvánné képviselı asszony és Vékony Ferenc képviselı úr egyéb elfoglaltságuk miatt 
nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom a „Javaslat a gyermeknapi költségek elıirányzatának átcsoportosítására” 
címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
 

107/2010. (V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
gyermeknapi költségek elıirányzatának átcsoportosítására” címő elıterjesztést felveszi 
napirendjei közé. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Monori Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
19/1994.(XI.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésrıl szóló 7/2010. (II.26.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a magántulajdonosok által felajánlott 6157/2. helyrajzi számú kivett út megnevezéső 
ingatlan elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6022/1. hrsz.-ú ingatlan Károly utcához történı 
csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3806/7. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a 0164. hrsz.-ú közút belterületbe csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14.Napirendi pont: 
Javaslat a körforgalom kivitelezésére vonatkozó együttmőködési megállapodás aláírására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2010/2011. tanévben indítható napközis csoportok 
számának meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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16.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák nevelési programjainak szakértetéséhez fedezet 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat „A Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” címő KMOP-4.6.1/B-
2-2008-0181 számú projekt alapján az intézményben három új munkahely biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására 2010. szeptember 16-22. között 
megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
Elıterjesztı: Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
19.Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a gyermeknapi költségek elıirányzatának átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat kitüntetések odaítélésére a köztisztviselık részére a 3/1998. (II. 4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

108/2010. (V.26.) 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 
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3.Napirendi pont: 
Tájékoztató a Monori Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
19/1994.(XI.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésrıl szóló 7/2010. (II.26.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9.Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat a magántulajdonosok által felajánlott 6157/2. helyrajzi számú kivett út megnevezéső 
ingatlan elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6022/1. hrsz.-ú ingatlan Károly utcához történı 
csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3806/7. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
13.Napirendi pont: 
Javaslat a 0164. hrsz.-ú közút belterületbe csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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14.Napirendi pont: 
Javaslat a körforgalom kivitelezésére vonatkozó együttmőködési megállapodás aláírására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15.Napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2010/2011. tanévben indítható napközis csoportok 
számának meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák nevelési programjainak szakértetéséhez fedezet 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat „A Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” címő KMOP-4.6.1/B-
2-2008-0181 számú projekt alapján az intézményben három új munkahely biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására 2010. szeptember 16-22. között 
megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
Elıterjesztı: Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a gyermeknapi költségek elıirányzatának átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
21.Napirendi pont: 
Interpelláció 
22.Napirendi pont: 
Kérdés 
23.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25.Napirendi pont: 
Javaslat kitüntetések odaítélésére a köztisztviselık részére a 3/1998. (II. 4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném a beruházásokról tájékoztatni a Képviselı-testületet.  
A MÁV állomás környékének megújítására beadott pályázat a megvalósulás szakaszába 
lépett, a P + R program keretében épülnek a parkolók, a kivitelezık azt ígérik, hogy június 
elejére befejezik a munkálatokat. A konzorciumos szerzıdéssel kapcsolatban még vannak 
feladataink. De örömteli hír, hogy a nagy platánfát, ami a Lırinci út felıli parkoló részen van, 
nagy küzdelem árán sikerült megmenteni. Az ott dolgozóknak óriási érdeme van benne, mert 
nem voltak hajlandóak kivágni. 
A Károly utca kivitelezési munkálatai is megindultak másfél hónap alatt három ütemben 
valósul majd meg, az elsı ütem megkezdıdött. 
A Rákóczi utca járdaépítése elkészült és a napokban elkezdik a pályaszerkezet építését is. 
A lakótelepi buszperont felújítottuk, a Volán illetékesei nagy megelégedésüknek adtak 
hangot. 
Az Útbizottság döntése alapján 6 utcában útjavítási munkálatok várhatóak (Szondi u., Liszt F. 
u., Kodály F. u., Lehel u., Tamás u. Deák F. u.), és döntöttek arról is, hogy a Károly utca 
esetében mindkét oldalon új járdát kell építeni. 
A Telepi út felújításával kapcsolatban levelezésben állunk a Magyar Közút Kht.-vel, már 
másfél éve megígérték, hogy megkezdik a felújítását ennek az útnak, azóta mindig 
forráshiányra hivatkoznak. Most egy olyan levelet kaptunk, amelyben tájékoztattak minket 
arról, hogy nem rendelkeznek olyan banki fedezettel és nem hajlandóak olyan jólteljesítési 
garanciához szükséges számlaszámot megadni, ami alapján a meg nem épülés esetén 
felelısségre vonható lenne. Mivel a felújítás nem mozdul elıre, kértük a Magyar Közút Kht.-
t, hogy legalább kátyúzzák ki az utat, hogy a gyalogátkelıhelyeket, helyettük saját pénzbıl 
felfesthessük. Erre a kérésünkre nem is válaszoltak. 
Június elejétıl három héten keresztül mezıgazdasági összeírás lesz a településen. A lakosokat 
több fórumon is tájékoztatjuk róla, de kérem a képviselıket is, hogy mondják, mert ez 
alkalmat ad arra, hogy különféle csalók is megkeressék a lakosokat. Erre szeretnénk 
felkészíteni fıleg az idıseket. 
Két pályázatról is kaptunk értesítést az elmúlt hónapban. Az egyik egy kisebb összegő, de 
annál örvendetesebb. A külterületi hulladék összeszedésére és a területek rekultiválására 
nyertünk 3 millió forintot. Az 5 utcára (Tó u. , Magyar u., Klapka u., Lévai u., József A. u.) 
beadott pályázatunkról is eredményt kaptunk, 162,5 millió forintot nyertünk, ennek 87,5 
millió forint az önrésze, amely költségvetésünkben szerepel. Várhatóan jövı év tavaszán 
kezdıdhet meg az építkezés. 
Rendezvényeink rendben lezajlottak, a Tavaszi Fesztivál jó hangulatban telt el. Ugyanezt 
mondhatom el a Lóti-Futiról is, amelyre sok érdeklıdı eljött, de az idı nem kedvezett a 
futásnak. A helikopterezés is nagy sikert aratott. 
Szeretnék még beszámolni a kétévente megrendezésre kerülı honismereti versenyünkrıl, 
amelyet a Honismereti Kör tart a diákoknak, amit egy jutalomkirándulás követ, ez is rendben 
lezajlott. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: az idén is megtartottuk a 
Föld Napja alkalmából a külterületi, illetve a belterületi szemétgyőjtés, ami április 15-május 
3. között volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a külterületen az elızı évekhez képest jóval 
kevesebb szemét volt. Köszönhetı ez annak is, hogy egyre több helyen sorompóval zárjuk el 
a külterületre menı utakat. Az ASA ez idı alatt féláron fogadta be a szemetet. Az 
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Üzemeltetési Alosztály a zöldhulladék és a szemét győjtésére mőanyag zsákokat biztosított, 
melyeket az iskolások és az intézmények is konténerekbe üríthettek. A külterületi munkát a 
mezıırök irányították és segítették, több vállalkozó is részt vett a szemétgyőjtésben. 53 
konténer lett megtöltve hulladékkal, ez a győjtési akció a városnak 2.300.000,- Ft-ba került. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérem az Informatikai Osztály vezetıjét, hogy az internet 
használattal kapcsolatban mondja el fejlesztésünket. 
 
Malek Zoltánné Informatikai Osztály vezetıje: próbáltunk megoldást találni arra, hogy a 
notebookhoz tartozó mobilnetet miként lehetne felgyorsítani, illetve kiküszöbölni a 
folyamatosan jelentkezı problémákat. Kerestük a lehetıséget arra, hogy amikor Önök a 
Polgármesteri Hivatalban tartózkodnak, akkor a saját levelezı szerverünkön kiadott és 
elküldött hivatali anyagokat az üléseken meg tudják nyitni. Erre kiépítettünk egy ingyenes 
wifi hálózatot, jegyzı asszony és polgármester úr nagy támogatásával. Egyenlıre ez még 
teszt-üzemmódban mőködik, ami azt jelenti, hogy alapvetıen a földszinti helyiségekben, 
illetve a titkársági részen lehet használni. Szándékunkban áll az egész házat ellátni ilyen 
eszközzel, ami esetleg a mi meglévı optikai hálózatunk sebességét kihasználva ezt a 
szolgáltatást önök felé nyújtaná. Szeretném kérni, hogy próbálják ki, használják ezt a 
hálózatot. Ha a teszt-üzemmód alatt bármi kérdés, észrevétel van, illetve segítségre van 
szükségük, akkor szívesen állok a rendelkezésükre. Ez egy olyan zárt internet használati 
lehetıség, amivel azt a célt szerettük volna elérni, hogy a mi levelezı szerverünket tudják 
használni, és ha nincs letöltve az aktuális anyag, akkor azt itt gyorsan meg tudják tenni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.  
 

109/2010. (V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(14 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. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

110/2010. (V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Tájékoztató a Monori Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

111/2010. (V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Monori Hivatásos Tőzoltó-
parancsnokság 2009. évi tájékoztatóját elfogadja. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Rendırırs 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: még egyszer tisztelettel köszöntöm Kelemen József r. alezredest, 
a Monori Rendırkapitányság vezetıjét és Pallaga Norbert r. századost, a Vecsési Rendırırs 
vezetıjét. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
A bizottság véleménye szerint örvendetes, hogy az elfogás, a tettenérés száma pozitív 
irányban változott. A helyszíni bírság csökkenésének kérdését kitárgyaltuk, itt egy számszaki 
dologról van szó. 
Ezúton is szeretnék megköszönni az Vecsési Rendırırs vezetıjének, illetve a Monori 
Rendırkapitányság vezetıjének a munkáját és a segítséget. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a település lélekszáma és a vállalkozások által sajnos a bőnesetek 
száma is növekszik, itt fıleg a bevásárlóközpontra kell gondolni. Ez rengeteg munkát ad a 
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rendıröknek éves szinten, és ez elvonja az energiát más bőnügyektıl, hiszen a rendıri 
állomány létszáma nem emelkedik. Az Önkormányzat igyekszik a Vecsési Rendırırs és a 
Monori Rendırkapitányság munkáját erejéhez mérten anyagilag támogatni, remélem, hogy 
ezt az idén is meg tudjuk tenni. Köszönöm a munkájukat, és további eredményes mőködést 
kívánok. 
Szeretném megkérdezni vendégeinket, hogy szeretnék-e szóban kiegészíteni a beszámolót? 
 
Pallaga Norbert Vecsési Rendırırs vezetıje: kiegészítést nem szeretnék tenni, de amennyiben 
a jelenlévıkének kérdése van, szívesen válaszolok rá. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

112/2010. (V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Rendırırs 2009. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
19/1994.(XI.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
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 teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

15/2010. (V.28.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2010. (V.28.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. (XI.8.) 
Ök. rendeletének módosításáról. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésrıl szóló 7/2010. (II.26.) 
rendelete módosítására 
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. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: megküldte a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. a könyvvizsgálói 
véleményt, amelyben 3 apró számszaki módosítást kértek, amelyeket elvégeztünk, és a 
módosítást az ülés elıtt kiosztottuk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosítással kiegészített rendelet-
tervezet elfogadását. 
 

16/2010. (V.28.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2010. (V.28.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.26.) rendelet módosításáról. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat civil szervezetek támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Azoknak a civil szervezeteknek tudunk most támogatást adni, 
akik pályázatot nyújtottak be. 
 
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 határozati javaslat elfogadását. 
 

113/2010. (V.26.) 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: 

 
• Polgárırség        4.000.000,- Ft 
• VFC (mőködésre)       4.500.000,- Ft 
• Vecsés SE Ökölvívó Szakosztály 
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(Magyar Bajnokság rendezésére terembérlet)      423.000,- Ft 
• Kézilabda Szakosztály(mőködésre) 

� nıi utánpótlás          500.000,- Ft 
� férfi utánpótlás          500.000,- Ft 

• Dobrovitz Kft.  
(Fogathajtó Verseny megrendezésére)       750.000,- Ft 

• Vecsési Református Óvoda (mőködésre)    1.000.000,- Ft 
• Vecsési Református Egyházközség (100. évforduló ünnepségére)100.000,- Ft 
• „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája 

Ápolásáért Alapítvány (rendezvényeken terembérletre)     100.000,- Ft 
• Vecsési Hagyományırzı Zeneegyesület (utazásra, 

CD készítésre, hangszerekre)        500.000,- Ft 
• Lumpen-Klumpen tánccsoport (ruhára)         50.000,- Ft 
• Vecsési József Attila Mővelıdési Ház Népdalköre 

(utazásra)           100.000,- Ft 
• Honismereti Kör (mőködésre)        100.000,- Ft 
• Rosmarein Táncegyesület (mőködésre)       100.000,- Ft 
• Gál István (könyv kiadásához)        800.000,- Ft 
• II. számú Nyugdíjasklub (kirándulásra, ünnepekre)     100.000,- Ft 
• III. számú Nyugdíjasklub (fürd ıjegyre, utazásra)     100.000,- Ft 
• Róder Imre Cserkészcsapat (utazáshoz, táborozáshoz)     100.000,- Ft 

 
Összesen:                 13.823.000,- Ft 

 
 
2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

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

 
 
(12 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: még egyszer köszöntöm Rácz Gábort, a VETÜSZ Kft. vezetıjét, 
Bükk Lászlót a Kft. Felügyelı Bizottságának elnökét és Bugyi Lászlóné fıkönyvelıt. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük a VETÜSZ Kft. munkáját. 
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Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

114/2010. (V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 2009. évi 
mérlegbeszámolóját  

• 204.221.000,- Ft mérleg-fıösszeggel 
• 73.303.000,- Ft saját tıkével 
• 15.993.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel  

elfogadja azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt korlátlan ideig elhatárolja. 
 
Határid ı: azonnal, a VETÜSZ Kft. jogi képviselıjének értesítésére: a döntést követı 

3 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Ennek a beszámolónak az elkészítése jogszabályi kötelezettség, május 31-ig kell a Képviselı-
testületet tájékoztatni a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A 
Gyámhivatal, a Semmelweis Bölcsıde és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által 
készített anyagot foglalta össze Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı asszony, és így készült el ez 
a beszámoló. Ezt nekünk továbbítani kell a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal felé. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

115/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Közép-

Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi 



 13 

ellátásáról és értesítse a döntésrıl a Gyámhivatal, a Semmelweis Bölcsıde és a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıit. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 30 napon 

belül. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a magántulajdonosok által felajánlott 6157/2. helyrajzi számú kivett út megnevezéső 
ingatlan elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

116/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a magántulajdonosok által 

térítésmentesen felajánlott Vecsés, Széchenyi út melletti 6157. helyrajzi számú 
terület megosztásából keletkezett 6157/2. helyrajzi számon nyilvántartott 2.610 m² 
nagyságú kivett út megnevezéső ingatlant elfogadja és kéri az ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyzését. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó ingatlan ingyenes 

átruházásáról szóló megállapodás aláírására. 
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 Határidı: azonnal; a megállapodás aláírására: a döntést követı 30 napon 

belül 
 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat és a megállapodás alapján az 

ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
 Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 

Határid ı: a megállapodás aláírását követı 15 napon belül 
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(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 6022/1. hrsz.-ú ingatlan Károly utcához történı 
csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

117/2010. (V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 
önkormányzati tulajdonú, 6022/1. helyrajzi számon nyilvántartott, 31 m² 
nagyságú, kivett út megnevezéső ingatlan Károly utcához (hrsz.: 2260.) történı 
csatolásához. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a változási vázrajzot 

rendelje meg és az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ı: azonnal; a megrendelésre: a döntést követı 5 napon belül; a 

bejegyeztetésre: a változási vázrajz elkészültét követı 5 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3806/7. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. A Présház utca melletti területrıl van szó. 
Ennek az ingatlannak az értékesítésébıl szeretnék megoldani a terület rendezését, park, illetve 
játszótér kialakítását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

118/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 

3806/7. helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen terület megnevezéső, 1.050 
m² területő önkormányzati tulajdonú ingatlant nyílt pályázat útján értékesíti a 
határozat mellékletét képezı pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelıen.  

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati felhívásra vonatkozó 
hirdetmény egy országos napilapban, a Vecsési Tájékoztatóban, az Önkormányzat 
honlapján történı közzétételérıl. 

 
Határid ı: azonnal; a hirdetmény közzétételére: a döntést követı 15 napon 

belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a 0164. hrsz.-ú közút belterületbe csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elıterjesztés elfogadását. 
 

119/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 

önkormányzati tulajdonú, 0164. helyrajzi számon nyilvántartott kivett közút 
megnevezéső ingatlan belterületbe csatolásához. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a változási vázrajzot rendelje 

meg és az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidı: azonnal; a megrendelésre: a döntést követı 5 napon belül; a 

bejegyeztetésre: a változási vázrajz elkészültét követı 5 napon belül 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a körforgalom kivitelezésére vonatkozó együttmőködési megállapodás aláírására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: itt módosult a dolog. Egy elfogadott, 5 fél által egyeztetett 
szerzıdéstervezet került a Képviselı-testület elé, amelyet KKK ma reggel egy észrevétellel 
módosított, úgyhogy most kezdıdik elölrıl az egyeztetés. Arra szeretném kérni a Képviselı-
testületet, hogy hatalmazzon fel arra, hogy ha már eljutunk a végsı megoldáshoz, akkor alá 
tudjam írni az együttmőködési megállapodást. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság tagja, Településfejlesztési és Közrendvédelmi 
Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: azt már nagy küzdelmek árán sikerült elérnünk, hogy szerepeljen 
az együttmőködési megállapodásban, hogy a 40 millió forint ne csak idénre legyen érvényes, 
hanem ha esetleg áthózódnak a munkálatok jövıre, akkor ez a felajánlás akkor is érvényben 
legyen. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

120/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dózsa 

György út - Széchenyi út - Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében megvalósuló 
körforgalom kivitelezése érdekében  Vecsés Város Önkormányzata, a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt ı 
Zrt., valamint a Magyar Cementipari Szövetség és a Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. konzorciumot hoz létre, amelynek feladatait a felek együttmőködési 
megállapodásban rögzítik. 

 
2. Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képezı együttmőködési 

megállapodás aláírására. 
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 Határidı: azonnal; az együttmőködési megállapodás aláírására: a döntést 
követı 5 napon belül 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2010/2011. tanévben indítható napközis csoportok 
számának meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
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. Minden évben a 
beiratkozások után a beiratkozott tanulóknak megfelelıen felül kell vizsgálni a napközis 
csoportok számát. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

121/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010/2011. tanévben az általános 

iskolai napközis és tanulószobai csoportok számát az alábbiakban határozza meg:  
 
Falusi Általános Iskola: napközis csoportok száma: 5 csoport 
                                         ebbıl: 4 csoport határozatlan idejő, 1 csoport a 2010/2011.        
                                                    tanévre határozott idejő 
                                          tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 
 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: napközis csoportok száma: 4 csoport 
                                                                    ebbıl: 4 csoport határozatlan idejő,    
                                                                    tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 
 
Petıfi Sándor Általános Iskola: napközis csoportok száma: 5 csoport 
                                                      ebbıl: 4 csoport határozatlan idejő, 1 csoport a     
                                                                 2010/2011. tanévre határozott idejő 
                                                      tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 
 
Halmi Telepi Általános Iskola: napközis csoportok száma: 2 csoport 
                                                     ebbıl: 2 csoport határozatlan idejő,    
                                                     tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 
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2. A Képviselı-testület a  napközis csoportok vezetésére  
 

� A Falusi Általános Iskolának 1 fı határozatlan idejő pedagógus álláshelyet 
biztosít 2010. szeptember 1-tıl 

� A Falusi Általános Iskolának 1 fı határozott idejő pedagógus álláshelyet biztosít 
2010. szeptember 1-tıl 2011. június 30-ig  

� A Petıfi Sándor Általános Iskolánál a határozatlan idejő napközi vezetıi 
pedagógus álláshelyek számát 1 fıvel csökkenti, ezzel az álláshellyel megnöveli az 
általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam szakfeladatán a pedagógus álláshelyek 
számát az iskola otthonos oktatási forma miatt 

� A Petıfi Sándor Általános Iskolának 1 fı határozott idejő pedagógus álláshelyet 
biztosít 2010. szeptember 1-tıl 2011. június 30-ig  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított  1992. évi XXXIII. törvényben 
szabályozott bérezés szerint. A szükséges bérfedezetet a pályázati eljárás lezárását 
követıen megállapított besorolás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendelet Általános tartalék sorából biztosítja. 

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

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

 
            Határid ı: a költségvetési rendelet módosítására a 2010. szeptember havi ülés  
                             (II. negyedévi módosítás) 
        intézményvezetık értesítése: a döntést követı 15 napon belül 
 
            Felelıs:     Szlahó Csaba 
                         polgármester 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák nevelési programjainak szakértetéséhez fedezet 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
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 László Gáborné megbízását támogatja egyhangúlag, mivel 2 nemzetiségi 
óvodáról is szó van, és az ajánlattevık közül csak neki van német nemzetiségi szakirányú 
képesítése. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja László Gáborné megbízását az 
elıterjesztésben szereplı feladatra bruttó 200.000,- Ft szakértıi díjért. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

122/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti 
Óvodai Nevelési Programok szakértıi véleményeztetési feladatának elvégzésére László 
Gáborné közoktatási szakértıt bízza meg 200.000,- Ft, azaz Kettıszázezer forint 
bruttó összegért. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtásához szükséges fedezetet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl 
szóló 7/2010. (II.26.) rendeletének 7a. számú melléklet 2. Oktatási céltartalék 2.4.7. 
Szakértıi díj sorának terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a megbízási szerzıdés önkormányzat 

nevében történı aláírására. 
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 Határidı: azonnal; 
   a megbízási szerzıdés aláírására: 2010. június 15. 
 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat „A Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” címő KMOP-4.6.1/B-
2-2008-0181 számú projekt alapján az intézményben három új munkahely biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: ez benne volt a pályázati feltételekben, ezt vállalnunk kellett. 
 
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. A három új 
munkahely: 1 fı fejlesztıpedagógus, 1 fı csökkent munkaképességő munkavállaló 
karbantartói munkakörre, és 1 fı „Út a munkához” program keretében dajka végzettségő 
munkavállaló. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: jelenleg van fejlesztıpedagógus végzettségő óvónı az 
óvodában, ı innentıl kezdve csak fejlesztıpedagógus lesz, visszajön GYES-rıl egy óvónı, ı 
fog bemenni a helyére a csoportba. Ezzel az 1 fıvel megnöveljük az óvodai dolgozók 
létszámát. A másik két fı önkormányzati foglalkoztatásban kerül a Tündérkert Óvodába. Egy 
megváltozott munkaképességő, akit mi kötelesek vagyunk foglalkoztatni az Üllıi 
Mozgáskorlátozott Egyesület pályázatán keresztül, ı szeptembertıl tudna bejárni, és van egy 
fı a TÁMOP-os pályázat alapján a Munkaügyi Központon keresztül, szintén megváltozott 
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munkaképességő dolgozó, karbantartó. Ez számunkra azért is kedvezı, mert ennek a két 
embernek a bérét 100 %-ban vissza fogjuk kapni. Tehát igazából nekünk csak 1 fı óvónınek 
a bérét kell biztosítanunk.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

123/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Tündérkert 

Óvoda pedagógus álláshelyeinek számát 1 fı határozatlan idıre szóló 
óvodapedagógus fejlesztési szakirányú szakképzettségő-fejlesztıpedagógus 
álláshellyel megnöveli 2010. július 1-tıl. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtásához szükséges fedezetet az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 
szóló 14/2010. (V.7.) rendeletének 18. számú melléklet 18. során lévı elıirányzat 
terhére biztosítja. 

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

Óvoda meglévı technikai létszáma mellett a hátrányos helyzetőeket foglalkoztató 
szervezetek fejlesztése „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” címő 
„TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0002” azonosító számú pályázat keretében 1 fı 
megváltozott munkaképességő személyt foglalkoztat karbantartó munkakörben a 
Támogatási Szerzıdés aláírását követıen – az abban foglalt feltételeknek 
megfelelıen - de legkésıbb 2010. szeptember 30-i határidıvel. 

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

Óvodában a nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı alkalmazottak létszáma 
mellett az „Út a munkához” program keretében a Közép-magyarországi Regionális 
Munkaügyi Központtal kötött Együttm őködési Megállapodás alapján 1 fı dajka 
végzettséggel rendelkezı munkavállalót foglalkoztat a munkavállaláshoz szükséges 
dokumentumok elkészültét követıen azonnal, de legkésıbb 2010. szeptember 30-i 
határidıvel. 

 
 Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 

Határid ı: azonnal; a költségvetési rendelet második negyedéves módosítására 
és a Képviselı-testület elé terjesztésére: 2010. szeptemberi 
képviselı-testületi ülés 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozására 2010. szeptember 16-22. között 
megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
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Elıterjesztı: Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem Dabasi János képviselıt, a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: az Európai Mobilitási 
Héthez való csatlakozás kérdése minden évben a Képviselı-testület elé kerül, eddig általában 
mindig jelentkeztük erre a rendezvényre, szeretnénk, ha ez most is így lenne. Arról lenne szó, 
hogy propagandát csináljunk annak, hogy kevesebb autó, több kerékpár és egészségesebb 
közlekedés legyen. Ezt szeptember 22-én 7-15 óra között egyik iskolánknál lévı utca 
lezárásával valósítanánk meg a Polgárırség segítségével. Ez alkalommal az ügyességi 
versenyeken jó eredménnyel szereplı négy gyermeknek kerékpárt ajándékozna az 
Önkormányzat, amelynek a költsége 150.000,- Ft. Ez az összeg a külterületen elszórt hulladék 
összegyőjtésére elıirányzott keretbıl kerülne kifizetésre. Kérem a Képviselı-testületet, hogy 
idén is támogassa ezt az akciót. 
 
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 a határozati javaslat elfogadását. 
 

124/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 

kíván a 2010. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülı „Európai 
Mobilitási Hét” rendezvényhez. 

 
2. A Képviselı-testület a rendezvény lebonyolítására bruttó 150 000 Ft összeget 

biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetés 7a. számú mellékletének 3. 10. 3 
sorának „Külterületen elszórt hulladék összegyőjtése” elıirányzat egyidejő 
csökkentésével. 

  
3. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. évi Kartát az 

Önkormányzat nevében írja alá, és gondoskodjon a költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl és Képviselı-testület elé 
történı elıterjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal, a Karta aláírására és elküldésére a döntést követı 15 

napon belül, a rendelet módosítására a 2010. szeptember havi ülés 
(II. negyedévi módosítás). 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
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19.Napirendi pont: 
Javaslat az iskolák közötti sportversenyekre felkészítı testnevelı tanárok jutalmazására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke 
 
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 a határozati 
javaslatban szereplı kritériumokat. Mivel az iskolák közötti sportversenyeken minden 
általános iskolából 2-2 testnevelı tanár vesz részt a munkában – kivéve a Falusi Általános 
Iskolát, mert ott csak 1 testnevelı -, ezért bruttó 60.000,- Ft/fı, a Falusi Általános Iskolában 
pedig bruttó 70.000,- Ft/fı jutalmazást javaslunk. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és módosító javaslattal él. Mivel a Falusi Általános Iskolától 1 testnevelı tanár 
végzi ugyanazt a munkát, amit a többi iskolában 2 testnevelı, ezért javasoljuk, hogy az 
iskolákra esı bruttó 120.000,- Ft-ból vegyünk el 5-5-5 ezer forintot, amit tegyünk hozzá a 
Falusi Általános Iskola testnevelı tanárának jutalmához, amely így bruttó 85.000,- Ft-ra 
emelkedne. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság módosító javaslatának elfogadását, amelyrıl a Képviselı-
testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodással nem hozott döntést. 
 
Szavazásra teszem fel az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság által támogatott eredeti 
határozati javaslatot. 
 

125/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Mővelıdési és 

Sport Bizottság javaslatára úgy dönt, hogy a 2009/2010. tanév iskolák közötti 
sportversenyeinek lebonyolításáért a testnevelı tanárokat az alábbi jutalomban 
részesíti: 

 
Falusi Általános Iskola:    1 testnevelı tanár bruttó   70.000 Ft. 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: 2 testnevelı tanár bruttó 120.000 Ft. 
Petıfi Sándor Általános Iskola:   2 testnevelı tanár bruttó 120.000 Ft. 
Halmi Telepi Általános Iskola:   2 testnevelı tanár bruttó 120.000 Ft. 

 
2. Ezen a jogcímen a jutalmak kifizetésére az intézményvezetıje, mint a munkáltatói 

jogkör gyakorlója jogosult. 
 
3. Az 1. pontban elfogadott döntéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének 7/a melléklet 3.3. sora tartalmazza. 
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4. 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) 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(10 igen szavazat, 3 tartózkodás, 1 nem szavazat) 
 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat a gyermeknapi költségek elıirányzatának átcsoportosítására 
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: a József Attila Mővelıdési Ház költségvetésében szerepelt 
1.000.000,- Ft a gyermeknap megrendezésére. A kérés az lenne, hogy ezt az összeget a JAM 
Ház alapítványa, a Vecsés Közmővelıdésért Alapítvány kapja meg. Mivel alapítványnak csak 
a Képviselı-testület adhat támogatást, ezért kérnénk ennek a jóváhagyását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom határozati javaslat elfogadását. 
 

126/2010. (V.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés 

Közmővelıdésért Alapítvány részére 1.000.000 Ft-t támogatást nyújt 7/a. számú 
melléklet 3.14.2 soráról a Vecsési Gyermeknap megrendezésére. 

 
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. 

 
Határid ı: azonnal, rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2010. 
szeptember havi ülése (2010. II. negyedévi rendeletmódosítás) 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
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26.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: lakossági megkeresés alapján szeretnék egy kérést tolmácsolni a 
Polgármesteri Hivatal felé. Mivel az idıjárás sok viharral bıvelkedik, ezért szeretnénk kérni, 
hogy a Mezıgazdasági Osztály járja végig az utcákat, nézze át a fák állapotát, hogy ott, ahol 
nem az ELMÜ-re tartozik a fák visszavágása, ott a veszélyesnek minısíthetı fák észlelését 
jelezzék a lakók felé, kérve az intézkedésüket. 
 
 
27.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a Dózsa György úti felnıtt orvosi rendelı 
bejáratánál meg van süllyedve a járda, esızéskor áll a víz, ki kellene javítani. 
 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje: a munkát megrendeltük, még a parkoló 
részt is lerakjuk viacolor burkolattal, a vízkivezetést is megcsináltatjuk. 
 
Oláh László képviselı: szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz lomtalanítás? Eddig minden 
évben tavasszal és ısszel is volt. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: idén csak egy lomtalanításra van pénzügyi keretünk, ami 
júniusban lesz. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a Toldy Ferenc utcában az egyik háznál az 
ereszcsatorna egy elég érdekes megoldással ki van vezetve az utcára, ez nem szabályszerő 
meg kellene vizsgálni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az Építési Osztálynál intézkedés van folyamatban ez ügyben, 
felszólítást küldtek a lakosnak, hogy ezt a megoldást szüntesse meg. 
 
 
28.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem a Képviselı-testület tagjait, van-e valakinek 
közérdekő bejelentenivalója? 
 
Nincs közérdekő bejelentés. 
 
 
29.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk, a soron következı képviselı-
testületi ülés tervezett idıpontja június 22-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 Képvisel ı-testületének 
 

15/2010. (V.28.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás  

szabályairól szóló 
19/1994. (XI.8.) Ök. rendeletének módosításáról 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 
80. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. (XI.8.) Ök. 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 
 

1.§ 
 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. 
(XI.8.) Ök. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. 
melléklete lép. 
 

2.§ 
 

A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

3.§ 
 

E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 1. és 2. számú 
melléklete. 
 

4.§ 
 

E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

                Szlahó Csaba                                         Mohainé Jakab Anikó  
                          polgármester                                                    jegyzı 
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            1. melléklet                                                                                                                      
 

 
 A 19/1994. /XI.8./ Ök. rendelethez 

 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖRZSVAGYONA 
a 2010. április 1-jei állapot szerint 

 
Az ingatlan címe, rendeltetése hrsz. Vagyonkat. szerinti 
          besorolása 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1. Külterületi út 09/2. forg. képtelen 
  2. Külterületi út 013. forg. képtelen 
  4. Széchenyi u. 0157. forg. képtelen 
  5. Szemere u. 0159. forg. képtelen 
  6. Ganz u. 0160/46. forg. képtelen 
  7. Lırinci u. 0164.,  forg. képtelen 
 0165/81. 
  8. Közút 0166. forg. képtelen 
  9. Külterületi út 0172. forg. képtelen 
11. Külterületi út 0221. forg. képtelen 
12. Kellner dr. u. 1, 24, 235. forg. képtelen 
13. Közterület a lakótelepen 2/32., 2/36. forg. képtelen 
15. Fı út melleti padkák páratlan old. 20., 259.,  
  261., 301. forg. képtelen 
16. Tinódi utca 34. forg. képtelen 
17. Oktatási Intézmények Központi 35/2. korl. forg. Képes 
      Konyhája, Tinódi u. 22. 
18. Vigyázó F. utca 50., 210. forg. képtelen 
19. Tass utca 70. forg. képtelen 
20. Ágoston utca 93. forg. képtelen 
21. Ágnes utca 120., 260. forg. képtelen 
22. Gizella utca 132. forg. képtelen 
23. Valéria utca 147. forg. képtelen 
24. Rózsa utca 162., 300. forg. képtelen 
25. Temetı utca 199., 357. forg. képtelen 
26. Vágóhíd utca 329. forg. képtelen 
27. Fı u. melletti terület 330/9., 330/16. forg. képtelen 
28. Vásártér u. 362. forg. képtelen 
29. Temetı 364/1. korl. forg. képes 
30. Temetıi szolgálati lakás 364/2. korl. forg. képes 
31. Ecseri u. beépítetlen terület 365. korl. forg. képes 
32. Ecseri utca 366., 367/1. forg. képtelen 
33. Lanyi u. 367/13. forg. képtelen 
34. Tó utca 384. forg. képtelen 
35. Falusi Nemzetiségi Óvoda, Fı út 83. 403. korl. forg. képes 
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36. Fı út 49. Közösségi ház 446. korl. forg. képes 
37. Fı út melletti terület 447. forg. képtelen 
      (Város u. – Ecseri u. között) 
38. Város utca 448. forg. képtelen 
39. István utca 490. forg. képtelen 
40. Mátyás utca 491. forg. képtelen 
41. Mihály utca 504., 545. forg. képtelen 
42. Ferenc utca 525. forg. képtelen 
43. Malom utca 571. forg. képtelen 
44. Fı út melleti terület 623. forg. képtelen 
      (Város u. – Üllıi u. között) 
45. Üllıi út 624. forg. képtelen 
46. Fı út melleti terület 635. forg. képtelen 
      (József u. – 636.hrsz.-ú út között) 
47. Út a benzinkútnál 636. forg. képtelen 
48. Sziget-köz 642. forg. képtelen 
49. Sziget u. 655. forg. képtelen 
50. József utca 660., 949. forg. képtelen 
52. Fı út 60. Fúvósok háza 705. korl. forg. képes 
53. Iskola utca 713., 899. forg. képtelen 
54. Falusi Általános Iskola, Fı u. 90-92. 749. kor. forg. képes 
56. Fı út páros oldali árok és padka  
      - Iskola u. – Kálmán u. között 766. forg. képtelen 
      - Kálmán u. – Telepi út között 768.  forg. képtelen 
      - Telepi út – Anna u. között 1587. forg. képtelen  
      - Anna u. – Magdolna u. között 1603. forg. képtelen 
      - Magdolna u. – Mária u. között 1647. forg. képtelen 
      - Mária u. – Margit u. között 1686. forg. képtelen 
      - Margit u. – Magyar u. között 1719. forg. képtelen 
      - Magyar u . – János u. között 1780. forg. képtelen 
      - János u. – Erkel F. u. között 1820/1. forg. képtelen 
      - Erkel F. u. – Bartók B. u. között 1863. forg. képtelen 
      - Bartók B. u. – Bertalan u. között 1913. forg. képtelen 
      - Bertalan u. – Vörösmarty u. között 1951. forg. képtelen 
      - Vörösmarty u. – Kölcsey u. között 1980. forg. képtelen 
      - Kölcsey u. – Attila u. között 2027. forg. képtelen 
      - Attila u. – Álmos u. között 2102.  forg. képtelen 
57. Kálmán utca                                 767.,   844., 1106. forg. képtelen 
58. Kálmán u. 18. lakóház 769. korl.forg. képes 
59. Fı út 102. Iakóház 770. korl.forg. képes 
60. Fı u. 110. Iskola 776. korl.forg. képes 
62. Zsák utca 790. forg. képtelen 
63. Jókai u. 8. Gondozási Központ 797/1. korl. forg. képes 
64. Jókai u. 10. Jókai Klub 797/2. korl. forg. képes 
65. Jókai utca 809. forg. képtelen 
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  66. Ady köz 981. forg. képtelen 
  67. Ady E. utca 982. forg. képtelen 
  68. Sorompó utca 990. forg. képtelen 
  69. András utca 1004. forg. képtelen 
  70. Szép utca 1026. forg. képtelen 
  71. Bokor utca 1048.  forg. képtelen 
  72. Zöldfa utca 1070. forg. képtelen 
  73. Kereszt utca 1136. forg. képtelen 
  74. Telepi u. 44. Családsegítı- és  1159. korl. forg. képes 
         Gyermekjóléti Szolgálat 
  75. Akácfa utca 1203. forg. képtelen 
  76. Nyárfa utca  1230. forg. képtelen 
  77. Hársfa utca 1254., 1384. forg. képtelen 
  78. Tamás utca 1282., 1366. forg. képtelen 
  79. Diófa utca 1312., 1349. forg. képtelen 
  80. Tölgyfa utca 1341. forg. képtelen 
  81. Róder I. utca 1383. forg. képtelen 
  82. Vasvári P. utca 1411. forg. képtelen 
  83. Wesselényi u. 1429., 1454. forg. képtelen 
  84. Tompa M. utca 1443. forg. képtelen 
  85. Tompa M. u. 25. Óvoda 1471. korl. forg. képes 
  86. Virág utca 1481. forg. képtelen 
  87. Éva utca 1482. forg. képtelen 
  88. Ibolya utca 1494. forg. képtelen 
  89. Nefelejcs utca 1506., 1535. forg. képtelen 
  90. Liliom utca 1520., 1544. forg. képtelen 
  91. Telepi u. 68. Vecsési Egészség- 1529. korl. forg. képes 
         ügyi Szolgálat 
  92. Ádám utca 1531. forg. képtelen 
  93. Anna utca 1588. forg. képtelen 
  94. Anna utca játszótér 1590. forg. képtelen 
  95. Magdolna utca 1624. forg. képtelen 
  96. Mária u. 1. Semmelweis Bölcsöde 1626. korl. forg. képes 
  97. Mária utca 1666. forg. képtelen 
  98. Margit utca 1704. forg. képtelen 
  99. Magyar u. 1. Gyermekkönyvtár 1735. korl. forg. képes 
100. Magyar utca 1736. forg. képtelen 
101. Lajos utca                                 1760.,  1804., 1843., forg. képtelen 
                                                          1932.,  1961., 1889., forg. képtelen 
 2003. forg. képtelen 
102. János utca 1784. forg. képtelen 
103. Erkel F. utca 1821. forg. képtelen 
104. Bartók B. utca 1864. forg. képtelen 
105. Bertalan utca 1914. forg. képtelen 
106. Vörösmarty utca 1952. forg. képtelen 
107. Petıfi S. tér 1953/2. forg. képtelen 
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108. Petıfi Sándor Általános Iskola 1953/4., 1953/5.  1955. korl. forg. képes 
        Gimnázium és Szakközépiskola 
        Petıfi tér 1. 
109. Kölcsey utca 1981. forg. képtelen 
110. Bulcsú utca 2037., 2127. forg. képtelen 
111. Petıfi S. utca 2038., 2656. forg. képtelen 
112. József A. utca                            2047., 2080., 2154.,   forg. képtelen 
                                                          2208., 2172. forg. képtelen 
113. Katona J. utca 2690., 2073. forg. képtelen 
114. Attila utca 2101., 2718. forg. képtelen 
115. Hunyadi utca 2163., 2742. forg. képtelen 
116. Lehel utca 2199., 2762. forg. képtelen 
117. Álmos utca 2234., 2774. forg. képtelen 
118. Károly utca 2260. forg. képtelen 
119. Károly u. 1.  József Attila 2261. korl. forg. képes 
        Mővelıdési Ház 
120. Vértesi Nándor utca 2289. forg. képtelen 
121. Miklós utca 2309. forg. képtelen 
123. Közkert 2312. korl. forg. képes 
124. Telepi u. 41. Óvoda 2314. korl. forg. képes 
127. Könyök utca 2332. forg. képtelen 
128. Eötvös utca 2356. forg. képtelen 
130. Kisfaludy u.-i Óvoda 2379. korl. forg. képes 
        Kisfaludy u. 13-15. 
131. Kisfaludy utca 2386. forg. képtelen 
132. Kossuth Lajos utca 2442. forg. képtelen 
133. Árpád utca 2490. forg. képtelen 
134. Sándor utca 2511. forg. képtelen 
135. Berzsenyi utca 2564. forg. képtelen 
136. Rákóczi utca 2586. forg. képtelen 
137. Batthyány utca 2619. forg. képtelen 
138. Bajcsy-Zs. utca 2779. forg. képtelen 
140. Botond utca 2794., 2808. forg. képtelen 
141. Elıd utca 2800., 5887. forg. képtelen 
142. Csaba utca 2828. forg. képtelen 
143. Pál utca 2854. forg. képtelen 
144. Péter utca 2863. forg. képtelen 
145. László utca 2872. forg. képtelen 
146. György utca 2882. forg. képtelen 
147. Lırinci utca 2888. forg. képtelen 
149. Küküllıi utca 2895. forg. képtelen 
150. Bem utca 2945., 3377., forg. képtelen 
 3936., 3587. forg. képtelen 
151. Tarnócai utca                             5899., 2994., 5824. forg. képtelen 
152. Sárosi utca 3039. forg. képtelen 
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153. Halmi utca                                  3082., 3433., 3677., forg. képtelen 
          4018., 5845. forg. képtelen 
154. Klapka utca                                 3707., 3129., 3464. forg. képtelen 
155. Táncsics utca 3172., 3493., 
                                                           3746., 4037., 5866. forg. képtelen 
156. Szondi utca 3214., 3522., 
 4064., 3774. forg. képtelen 
157. Damjanich utca 3252., 3805., 
                                                        3836/5., 4092., 5932/2. forg. képtelen 
158. Kodály Z. utca 3285. forg. képtelen 
159. Liszt F. utca 3317. forg. képtelen 
160. Besztercei utca 3346. forg. képtelen 
161. Zilahi utca 3393. forg. képtelen 
162. Torockói utca 3410. forg. képtelen 
163. Halmy József tér 3427. forg. képtelen 
164. Halmy József tér 3430/11. forg. képtelen 
165. Halmy J. tér 1. Tündérkert Óvoda 3431. korl. forg. képes 
166. Halmy J. tér 1. Halmi Telepi  3432. korl. forg. képes 
        Általános Iskola 
167. Kikindai utca 3553. forg. képtelen 
168. Lévai utca 3619., 3966. forg. képtelen 
169. Bessenyıi utca 3648., 3993. forg. képtelen 
171. Présház utca 3810. forg. képtelen 
172. Gárdonyi G. utca 3835. forg. képtelen 
173. Mikszáth K. utca 3850. forg. képtelen 
174. Móricz Zs. utca 3876. forg. képtelen 
175. Szabadkai utca 3907. forg. képtelen 
176. Lırinci u. 16. Napközi Otthon 3913. korl. forg. képes 
177. Dózsa Gy. u. 37. Sporttelep 4019/2. korl. forg. képes 
178. Munkácsy M. utca 4117. forg. képtelen 
179. Gammel J. utca 4136. forg. képtelen 
180. Széchenyi utca 4161. forg. képtelen 
181. önkormányzati közút 4165. forg. képtelen 
182. Görgey u. 4167. forg. képtelen 
183. Harkály köz 4188. forg. képtelen 
184. Wass Albert utca 4200.  forg. képtelen 
185. Gyár utca 4220. forg. képtelen 
        Gyár utca folytatása 4228/6. forg. képtelen 
186. Erdı u. 4231. forg. képtelen 
187. Budai Nagy Antal utca 4282. 6090. forg. képtelen 
188. Barcsay utca 4311., 4872. forg. képtelen 
189. Deák F. utca                            4351.,   4746., 4832. forg. képtelen 
190. Deák F. u. 52. közszolg. lakás 4353/2. korl. forg. képes 
191. Apaffy utca 4403. forg. képtelen 
192. Bocskai utca 4833., 4450. forg. képtelen 
193. Kinizsi utca 4489., 5021. forg. képtelen 
194. Bethlen G. utca 4524., 4609. forg. képtelen 
195. Arany J. utca                             4928., 4564., 5332. forg. képtelen 
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196. Toldy F. utca 4650., 4796. forg. képtelen 
197. Toldy F. u. 31. Bálint Ágnes Óvoda 4663. korl. forg. képes 
198. Báthory utca 4694., 5068. forg. képtelen 
200. Erzsébet tér 4748. forg. képtelen 
201. Gr.Andrássy Gy. Általános Iskola 4797., 4798. korl. forg. képes 
        Erzsébet tér 1. 
202. Lórántffy utca 4876. forg. képtelen 
203. Major utca 4895. forg. képtelen 
204. Bercsényi utca 4896., 4975. forg. képtelen 
205. Dózsa Gy. u. 50. orvosi rendelı 4918. korl. forg. képes 
206. Dózsa Gy. utca 4927. forg. képtelen 
207. Achim András utca 5126. forg. képtelen 
208. Út a vasút mellett 5132. forg. képtelen 
209. Achim A. u. 36. orvosi rendelı 5151/2. korl. forg. képes 
210. Rudolf-köz 5154. forg. képtelen 
211. Bánya u. 5204., 5396. forg. képtelen 
212. Út a Göci mellett 5229/3. forg. képtelen 
213. Nándor utca 5230.,5421. forg. képtelen 
214. Csillag utca                                5447., 5260/2. forg. képtelen 
215. Angyal utca 5286., 5480. forg. képtelen 
216. Tündér utca 5299., 5504. forg. képtelen 
217. Zrínyi M. utca 5306. forg. képtelen 
218. Dobó K. utca 5366/1. forg. képtelen 
219. Kis-köz 5370. forg. képtelen 
220. Hold utca 5521. forg. képtelen 
221. Nap utca 5541. forg. képtelen 
222. Szív utca 5566. forg. képtelen 
223. Teréz utca 5575. forg. képtelen 
225. Teréz utcáról nyíló út 5600. forg. képtelen 
226. Vaspálya utca 5630. forg. képtelen 
227. Emese közút 6015. forg. képtelen 
 
VÍZBÁZIS 
229. vízbázis 0189/3. korl. forg. képes 
230. vízbázis 0302/13. korl. forg. képes 
 0302/15. korl. forg. képes 
SZENNYVÍZBÁZIS 
232. Teréz u. szennyvízátemelı 5583. korl. forg. képes 
233. Budai-Zrínyi u. szennyvízátemelı - korl. forg. képes 
234. Külsı-Gyáli u. szennyvízátemelı 4228/3. korl. forg. képes 
235. Ady E. u. szennyvízátemelı  958. korl. forg. képes 
 
 
236. Hertz utca 6023/3. forg. képtelen 
240. önkormányzati közút 6027. forg. képtelen 
241. egyéb építési telek 6029. korl.forg. képes 
244. külterületi út     03. forgalomképtelen 
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245. külterületi út     05. forgalomképtelen 
246. külterületi út      07. forgalomképtelen 
247. külterületi út    010. forgalomképtelen 
248. külterületi út    024. forgalomképtelen 
249. külterületi út    032/1. forgalomképtelen 
250. külterületi út    035/3. forgalomképtelen 
251. külterületi út    035/5. forgalomképtelen 
254. külterületi út    041. forgalomképtelen 
256. közút  6145. forgalomképtelen 
257. közút  6142. forgalomképtelen 
258. külterületi út    053. forgalomképtelen 
259. külterületi út    080. forgalomképtelen 
262. külterületi út    088. forgalomképtelen 
263. külterületi út    090. forgalomképtelen 
267. Mátyás utca    098. forgalomképtelen 
276.  külterületi erdı 0209/1. korl.forgalomképes 
277.  Eötvös u. 21.lakóház 2302. korl.forgalomképes 
278.  Eötvös u. 32. orvosi rendelı 2365. korl.forgalomképes 
279.  Kellner dr. u. 26/a. közsz.lakás 11/A/6. korl.forgalomképes 
280.  Erzsébet utca 175/13. forgalomképtelen 
281.  külterületi út 0223. forgalomképtelen 
282.  külterületi út 0258. forgalomképtelen 
283.  külterületi út 0260. forgalomképtelen 
284.  külterületi út 0262. forgalomképtelen 
285.  közút 0266. forgalomképtelen 
286.  közút 0268. forgalomképtelen 
287.  közút 0270. forgalomképtelen 
288.  közút 0272. forgalomképtelen 
289.  külterületi út 0274. forgalomképtelen 
292.  külterületi út 0283. forgalomképtelen 
295.  külterületi út 0293. forgalomképtelen 
297.  külterületi út 0297. forgalomképtelen 
298.  külterületi út 0303/1. forgalomképtelen 
301. közút, közterület                6025/2.   forgalomképtelen 
302. Lırinci utca                 0149.  forgalomképtelen 
303. külterületi út                 0152/15.   forgalomképtelen 
304. külterületi út                 0152/19.  forgalomképtelen    
305. külterületi út                 0152/67.  forgalomképtelen  
307. belterületi út           6096.  forgalomképtelen  
308. Almáskert út                 0181.  forgalomképtelen  
309. külterületi út                 0182/39.  forgalomképtelen   
310. külterületi út                 0183.  forgalomképtelen 
311. külterületi út                 0185.  forgalomképtelen        
312. külterületi út                 0190.  forgalomképtelen        
313. külterületi út                  0192.  forgalomképtelen   
314. külterületi út                 0194.  forgalomképtelen    
315. külterületi út                 0195/13.  forgalomképtelen   
317. külterületi út                 0207.   forgalomképtelen 
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318. külterületi út                 0208.  forgalomképtelen   
320. külterületi út                0215/60.   forgalomképtelen   
321. külterületi út                0218/32.  forgalomképtelen   
322. külterületi út                0219.  forgalomképtelen   
323. külterületi út                0225.  forgalomképtelen   
324. külterületi út                0226/26.  forgalomképtelen   
325. külterületi út                0226/71.  forgalomképtelen 
326. külterületi út          0236.      forgalomképtelen 
330. külterületi út          0247.  forgalomképtelen     
332. külterületi út          0288.  forgalomképtelen 
333. külterületi út          0215/121. forgalomképtelen 
334. külterületi út          0215/125. forgalomképtelen 
335. külterületi út          0280/1.  forgalomképtelen 
336. külterületi út          0280/3.  forgalomképtelen 
337. külterületi út          0280/5.  forgalomképtelen 
338. külterületi út          0282/1.  forgalomképtelen 
339. külterületi út          0282/3.  forgalomképtelen 
340. külterületi út          0282/5.  forgalomképtelen 
342. Lincoln utca          6011/10.  forgalomképtelen      
349. külterületi út           092/2.            forgalomképtelen 
350. külterületi út                   0202/1.  forgalomképtelen 
351. külterületi út                   0238/1.  forgalomképtelen  
352. külterületi út                             0241/1.  forgalomképtelen 
353. külterületi út                             0241/3.  forgalomképtelen 
354. külterületi út                0243/3.            forgalomképtelen  
355. külterületi út                   0253/1.  forgalomképtelen 
356. külterületi út                   0253/3.  forgalomképtelen 
358. külterületi út                   0286/3.  forgalomképtelen 
359. külterületi út                             0290/3.             forgalomképtelen 
362. külterületi út                   0304/23.  forgalomképtelen 
363. egylakásos családi                     796.  forgalomképtelen 
        ház (Tájház-falumúzeum) 
        Jókai u. 6. 
364. külterületi árok                  0290/2.  forgalomképtelen 
365. Városháza, víztorony                 2310/16.  forgalomképtelen 
366. önkormányzati út                 1556/1.  forgalomképtelen 
367. külterületi út                                         036/5.            forgalomképtelen 
368. közút                                                     038/13.             forgalomképtelen  
369. közút                                                     038/16.           forgalomképtelen 
370. közút                                                     046/7.               forgalomképtelen 
371. közút                                                     082/3.               forgalomképtelen 
372. közút                                                     084/4.               forgalomképtelen 
373. külterületi út                                          094/2.               forgalomképtelen 
374. közút                                                     096/1.               forgalomképtelen 
375. közút                                                     096/3.               forgalomképtelen 
376. Lincoln utca                                        0148/42.              forgalomképtelen 
377. Felsıhalom utca                                 0152/6.               forgalomképtelen 
378. Alig utca                                              0152/60.             forgalomképtelen 
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379. anyaggödör+út+szántó                         0165/2.                    korl. forg.képes 
381. út                                                    0286/5.           forgalomképtelen 
382. út                                                    0304/36.         forgalomképtelen 
383. beépítetlen terület                           4196/4.           forgalomképtelen 
384. külterületi út                                   6045/1.                   forgalomképtelen  
385. Török Ignác                                    6045/30.         forgalomképtelen 
        gr. Vécsey Károly utca 
386. Pöltenberg Ernı utca                    6045/31.          forgalomképtelen 
387. Arany János utca                          6061., 6074/13.      forgalomképtelen 
388. saját használatú út                        6062.               forgalomképtelen 
389. Knézich Károly utca                      6075/11.           forgalomképtelen 
390. Kender-köz                                   6075/15.           forgalomképtelen 
391. Nagysándor József utca               6075/30.           forgalomképtelen 
392. Csalán-köz                                    6075/34.           forgalomképtelen 
393. Schweidel József utca                  6075/49.           forgalomképtelen 
394. Knézich Károly utca                      6080/10.          forgalomképtelen 
395. Nagysándor József utca               6080/18.           forgalomképtelen 
397. Tamási Áron utca                         4180/1.                   forgalomképtelen 
398. Koós Károly utca                          4180/22.                 forgalomképtelen 
399. közterület                                      663/2.                     forgalomképtelen 
401. Külsı-Gyáli utca                            4230.                      forgalomképtelen 
402. külterületi közút                            099/1.                     forgalomképtelen              
403. külterületi út                                 0290/9.                   forgalomképtelen 
404. beépítetlen terület                        4190/1.                   forgalomképtelen 
405. Telepi út 44/A. családi ház         1158.       korl.forgalomképes 
406. Alulich Laqjos utca                      6074/1.                   forgalomképtelen 
407. Dessewffy Aurél utca                  6074/2.                   forgalomképtelen 
408. Gólyahír-köz                              6074/3.                   forgalomképtelen 
409. gr. Leininger W. Károly u.          6074/4.                   forgalomképtelen 
410. Sás-köz                                      6074/5.                   forgalomképtelen 
411. Lahner György utca                   6074/6.                   forgalomképtelen 
412. Lázár Vilmos utca                      6074/7.                   forgalomképtelen 
413. Patak-köz                                   6074/8.                   forgalomképtelen   
414. Nádas-köz                                  6074/9.                   forgalomképtelen 
415. Nıszirom-köz                             6074/10.                 forgalomképtelen 
416. Kiss Ernı utca                            6074/11.                 forgalomképtelen 
417. Kiss Ernı utca 6074/12.       forgalomképtelen 
419. erdı 0152/96.       forgalomképtelen 
420. erdı és csatorna 0152/97.       forgalomképtelen 
421. beépítetlen terület 361/2.       korl.forg.képes 
422. Deák F. u. 20. 4672.       korl.forg.képes 
423. Kossuth L. u. 38.  2443.       korl.forg.képes 
425. út 6012/1.       forgalomképtelen 
426. út 6012/3.       forgalomképtelen 
427. út 6012/4.       forgalomképtelen 
433. út 0152/56.       forgalomképtelen 
434. közút 0187/1.       forgalomképtelen 
435. közút 0187/2.       forgalomképtelen 

 



 36 

 
436. út 0189/4.  forgalomképtelen 
438. rét 0189/6. korl.forg.képes 
439. vízmő 0189/7. korl.forg.képes 
440. szennyvíztisztító 0217/1. korl.forg.képes 
441. közút 0217/2. korl.forg.képes 
442. szennyvíztisztító elıkezelı telep 0217/3. korl.forg.képes 
443. szántó 0218/102. forgalomképtelen 
445. Nimród út 6014/4. forg.képtelen 
446. gyep (legelı) 0302/14. korl.forg.képes 
447. erdı 0302/17. korl.forg.képes 
448. gyep (legelı) 0302/18. korl.forg.képes 
449. szántó 0193/17. forgalomképtelen 
450. szántó 0193/18. forgalomképtelen 
451. külterületi út 0165/103. forgalomképtelen 
454. saját használatú út 043/9. forgalomképtelen 
455. út 0165/95. forgalomképtelen 
456. út 0165/132. forgalomképtelen 
457. szántó 0165/107. korl.forg.képes 
458. szántó 0165/106. forgalomképtelen 
459. szántó 0165/104. forgalomképtelen 
460. szántó 0165/105. korl.forg.képes 
461. szántó 0165/109. korl.forg.képes 
462. szántó 0165/108. forgalomképtelen 
463. szántó 0165/111. korl.forg.képes 
464. szántó 0165/110. forgalomképtelen 
465. szántó 0165/113. korl.forg.képes 
466. szántó 0165/112. forgalomképtelen 
467. szántó 0165/117. korl.forg.képes 
468. szántó 0165/116. forgalomképtelen 
469. szántó 0165/119. forgalomképtelen 
470. szántó 0165/118. forgalomképtelen 
471. szántó 0165/123. korl.forg.képes  
472. szántó 0165/122. forgalomképtelen 
473. szántó 0165/125. korl.forg.képes 
474. szántó 0165/124. forgalomképtelen 
475. rét 0189/8. korl.forg.képes 
476. rét 0189/9. korl.forg.képes 
477. Büfé (Piac-tér) 2310/9. forgalomképtelen 
478. szolgálati lakás 4799. korl.forg.képes 
        Toldy F. u. 42. 
479. út 6022/1. forgalomképtelen 
 
 
Megjegyzés: a hiányzó sorszámok alatti ingatlanok értékesítésre, illetve 
telekmegosztás vagy egyesítés miatt törlésre kerültek. 
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2. melléklet   
 

A 19/1994. /XI.8./ Ök. rendelethez 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB VAGYONA 
a 2010. április 1-jei állapot szerint 

 

 
Az ingatlan címe, rendeltetése hrsz. vagyonkataszter szerinti 
      besorolása 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  2. külterületi termıföld 029/127. forgalomképes 
  3. külterületi termıföld 029/128. forgalomképes 
  4. külterületi termıföld 033/30. forgalomképes 
  5. külterületi termıföld 033/31. forgalomképes 
  6. külterületi termıföld 033/132. forgalomképes 
  7. külterületi termıföld 033/136. forgalomképes 
  8. külterületi termıföld 033/137. forgalomképes 
  9. külterületi termıföld 033/143. forgalomképes 
26. külterületi termıföld 0220/19. forgalomképes 
27. külterületi termıföld 0220/20. forgalomképes 
37. Földterület a Vigyázó F. utcában 202/3. forgalomképes 
42. Földterület a Temetı mellett 363. forgalomképes 
53. Lanyi mocsár 367/14. forgalomképes 
56. Mihály u. 5. beépítetlen terület 548/2. forgalomképes 
58. Üllıi u. 13. 88/98. rész családi ház 626. forgalomképes 
61. Ady E. u. 26. lakóházrész 839/A/2., 
 839/A/3. forgalomképes 
63. Szép u. 6. lakóház 1033/A/2., 
 1033/A/3. forgalomképes 
66. Telepi u. 25. beépítetlen terület 1589. forgalomképes 
67.  Károly u. 2. Róder Imre 1623. forgalomképes 
       Városi Könyvtár 
68.  Fı út 192. lakóházrész 1948/1/A/2. 
 1948/1/A/3. forgalomképes 
70. Vértesi N. u. 9. Közösségi ház 2294. forgalomképes 
72. Telepi u. 39. beépített terület 2308/2. forgalomképes 
  73. Idegen felépítm. ingatlan 2310/2. forgalomképes 
  75. Telepi u. 59. egyéb telek 2325. forgalomképes 
  79. földterület a vasút mellett 2784/1. forgalomképes 
  80. földterület a vasút mellett 2784/2. forgalomképes 
  81. földterület a vasút mellett 2784/6. forgalomképes 
  82. földterület a vasút mellett 2786/5. forgalomképes 
  86. Halmy J. tér Mosoda 3428. forgalomképes 
  88. Damjanich u. 34. VETÜSZ telephely 3837. forgalomképes 
  89. Földterület a Damjanich u.-ban 3838/7. forgalomképes 
  92. Erdı 4166. forgalomképes 
  97. Arany J. u. Posta épület 4503/2. forgalomképes 
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101. Achim A. u. 40. egyéb ép. telek 5153. forgalomképes 
103. Dobó K. u. beép.terület 5366/2. forgalomképes 
105. Földterület a Szív utcában 5567/1. forgalomképes 
106. Lakótelepi garázsok környéke 5752/1. forgalomképes 
107. Lakótelepi garázsok környéke            5757/1. forgalomképes 
111. Damjanich u. 36. lakóház 3838/6. forgalomképes 
112. Fı u. 112. közösségi ház 777. forgalomképes 
127. Kálmán u. 4. családi ház 842. forgalomképes 
128. Petıfi S. u. 14. családi ház 2664. forgalomképes 
132. Gyár u. 9. családi ház 4225. forgalomképes 
134. szántó 0257/13. forgalomképes 
143. József u. 18. résztulajdon 669. forgalomképes 
149. külterületi erdı 0189/1. forgalomképes 
151. külterületi termıföld    0291/2. forgalomképes 
152. Lórántffy u. 7. lakóház 4297. forgalomképes 
157. beépítetlen terület 4019/1. forgalomképes 
159. beépítetlen terület 4676/3. forgalomképes 
174.             -   „    -                                        6025/5.            forgalomképes          
175.             -   „    -                                        6025/6.            forgalomképes 
176.  idegen felépítm.terület                          6025/7.            forgalomképes          
177.             -   „    -                                        6025/8.            forgalomképes          
193.  idegen felépítm.terület                          6025/26.           forgalomképes 
198. Lakótelepi garázsok környéke 5750. forgalomképes 
199. Lakótelepi garázsok környéke 5751. forgalomképes 
200. Lakótelepi garázsok környéke 5753. forgalomképes 
201. Lakótelepi garázsok környéke 5754/1. forgalomképes 
202. Lakótelepi garázsok környéke 5754/2. forgalomképes 
203. Lakótelepi garázsok környéke 5755. forgalomképes 
204. Lakótelepi garázsok környéke 5756. forgalomképes 
205. Lakótelepi garázsok környéke 5758. forgalomképes 
206. Lakótelepi garázsok környéke 5759. forgalomképes 
209. külterületi termıföld                            0242/22.            forgalomképes 
212. lakótelepi garázsok környéke               2/15.            forgalomképes 
213. idegen felépítményes terület                2/19.            forgalomképes 
216. termıföld          037/55.  forgalomképes 
220. belterületi szántó 6115.. forgalomképes 
227. beépítetlen terület 702/2. forgalomképes 
229. beépítetlen terület 4190/9. forgalomképes 
230. szántó 0182/50. forgalomképes 
231. szántó 0182/51. forgalomképes 
232. szántó 0182/52. forgalomképes 
233. beépítetlen terület 6133. forgalomképes 
234. beépítetlen terület 6136. forgalomképes 
235. beépítetlen terület 6137. forgalomképes 
236. szántó 0218/101. forgalomképes 
237. szántó 0218/103. forgalomképes 
238. szántó 0218/104. forgalomképes 
239. szántó 0218/105. forgalomképes 
241. Lakóház, udvar 2466/A/1. forgalomképes 
        Telepi út 79. (lakás) 
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242. Lakóház és udvar 1528/A/1. forgalomképes 
        Telepi út 66. 
243. Lakóház és udvar 1528/A/2. forgalomképes 
        Telepi út 66. 
244. Áruház (Kínai bolt) Piac-tér 2311. forgalomképes 
245. beépítetlen terület 3806/7. forgalomképes 
246. beépítetlen terület 3806/8. forgalomképes 
247. szántó 0218/12. forgalomképes  
248. szántó 0218/45. forgalomképes 
  
 
Megjegyzés: a hiányzó sorszámok alatti ingatlanok értékesítésre, illetve 
telekmegosztás vagy egyesítés miatt törlésre kerültek. 
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Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2010. (V.28.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 

7/2010. (II. 26.) rendelet módosításáról 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl 
szóló 7/2010. (II. 26.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§  

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) rendelet (a továbbiakban: 
R.) 3.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. § A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

a.) bevételi fıösszegét a finanszírozási  
bevételi mőveletek nélkül: 4.369.254 e Ft-ban 

b.) kiadási fıösszegét a finanszírozási  
kiadási mőveletek nélkül: 4.501.512 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözetét 
finanszírozási mőveletek nélkül: -132.258 e Ft-ban 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételeit: 200.000 e Ft-ban 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásait: 67.742 e Ft-ban 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlegét 132.258 e Ft-ban 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 566.398 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.298.626 e Ft-ban 

ebbıl: 

– beruházások összegét: 264.344 e Ft-ban, 

– felújításokat: 26.397 e Ft-ban, 

– az intézményi felhalmozások 
összegét: 60.452 e Ft-ban, 
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– a mőködési célú bevételt: 4.002.856 e Ft-ban, 
– mőködési célú kiadásokat: 3.270.628 e Ft-ban, 

ebbıl: 

– személyi jellegő kiadásokat: 1.272.534 e Ft-ban, 

– munkaadót terhelı járulékokat 337.183 e Ft-ban, 

– dologi jellegő kiadásokat 1.304.836 e Ft-ban, 

– önkormányzat által folyósított ellátások: 35.000 e Ft-ban, 

– végleges pénzeszközátadás  
államháztartáson kívülre: 159.317 e Ft-ban 

állapítja meg." 

2.§ 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép. 

(3) A R. 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép. 

(4) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(5) A R. 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép. 

(6) A R. 3/b. számú melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép. 

(7) A R. 3/c. számú melléklete helyébe e rendelet 3/c. melléklete lép. 

(8) A R. 3/d. számú melléklete helyébe e rendelet 3/d. melléklete lép. 

(9) A R. 3/e. számú melléklete helyébe e rendelet 3/e. melléklete lép. 

3.§ 

(1) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(2) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(3) A R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
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(4) A R. 7/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7/a. melléklete lép. 

(5) A R. 7/b. számú melléklete helyébe e rendelet 7/b. melléklete lép. 

(6) A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(7) A R. 9/a. melléklete helyébe e rendelet 9/a. melléklete lép. 

(8) A R. 9/b. számú melléklete helyébe e rendelet 9/b. melléklete lép. 

4.§ 

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a R. 3. §-a, továbbá 1. számú, 2/a. 
számú, 2/b. számú, 3. számú, 3/a. számú, 3/b. számú, 3/c. számú, 3/d. számú, 3/e. számú, 4. 
számú, 5. számú, 6. számú, 7/a. számú, 7/b. számú, 8. számú, 9/a. számú és 9/b. számú 
melléklete.    
 

5. § 
 

E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
 
 
 
 
                           Szlahó Csaba                             Mohainé Jakab Anikó 
          polgármester                  jegyzı 
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MONOR  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT 

HIVATÁSOS 
TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 

LEVÉLCÍM����: 2200 MONOR, VIRÁG U. 21., 
PF.:46 

TELEFON����: 06-29-610-010    FAX: 06-29-610-
011 

 
B E S Z Á M O L Ó 

 

Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság 

2009. évi munkájáról 

 
Az elmúlt évi munkánkat is a Tőzvédelmi-, a Szolgálati- és a Katasztrófavédelmi 

törvény és a végrehajtásukra kiadott Kormány, illetve BM/ÖTM/ÖM rendeletek alapján 
végeztük, figyelembe véve az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és a Pest megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság útmutatásait. 
 
A 2009-es évrıl elmondható, hogy gazdaságilag az elmúlt évek egyik legkiélezettebb éve 
volt, melynek következtében csak a legégetıbb problémákat tudtuk a rendelkezésünkre álló 
költségvetési támogatásból megoldani, bár az idei év költségvetését figyelembe véve lehet, 
hogy a tavalyi évre nem kellene panaszkodnunk. 
 

A parancsnokság technikai ellátottsága jónak mondható, bár az 5 éves Renault Saurus 
gépjármővünk egyre több hibával küszködik, és a Mercedes Rosenbauer gépjármővünk 
tavalyi teljes felújítása sem volt sikertörténet. 
 
A gépjármővek fejlesztése mellett az állomány elhelyezési és munkakörülményeinek javítása 
érdekében feltétlenül szükséges lenne egy új tőzoltólaktanya építése, melyre az elmúlt évben 
az OKF által kiírt pályázatra a monori Önkormányzat elkészítette a tanulmánytervet, melyet a 
minisztérium befogadott, így reményeink szerint az idei évben elkezdıdhet a laktanya 
beruházás.  
 

Megfigyelhetı a Tőzoltó-parancsnokság mőködési területén (az M0-s és a 4-es 
elkerülı fıút átadásának következményeként) a különbözı jellegő logisztikai, szállítási 
központok fejlıdése, növekedése, valamint a nagy bevásárlóközpontok megjelenése is. Az 
intenzív beruházási tevékenységgel párhuzamosan növekedett a beépített tőzjelzı- és 
oltóberendezések kiépítésének száma, amelyek hatása egyértelmően pozitív. Mindezek 
kihatnak a Tőzoltó-parancsnokság területének tőzvédelmi helyzetére. 
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Tőzmegelızési és propaganda tevékenység értékelése 

2009. 

 

Tőzmegelızési feladatainkat az éves munkatervnek, valamint az OKF-tıl és a PMKVI-tıl 
kapott útmutatásoknak megfelelıen végeztük. Ennek alapján 2009. évben összesen 55 esetben 
tartottunk az illetékességi területünkön mőködı cégeknél, vállalkozásoknál és intézményeknél 
tőzvédelmi ellenırzést, ebbıl 16 átfogó ellenırzés, 3 utó ellenırzés és 36 célellenırzés volt. 

Az éves statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a szankcionálási intézkedések 
száma a 2008. évihez képest növekvı tendenciát mutat. Összesen 14 esetben 
kezdeményeztünk a tapasztalt tőzvédelmi hiányosságok miatt valamilyen intézkedést. 
Szignalizációra 6 esetben, helyszíni bírság kiszabására 1 esetben került sor, szabálysértési 
eljárást 6 esetben kezdeményeztünk az illetékes szabálysértési hatóságoknál, míg 1 esetben a 
tőzvédelmi hiányosságok miatt tőzvédelmi bírságot szabtunk ki.  

Szakhatósági tevékenységünk során összesen 932 esetben adtunk ki szakhatósági 
állásfoglalást. OTSZ-tıl történı eltérést 11 esetben engedélyeztünk megfelelı ellensúlyozó 
intézkedésekkel, míg tőzvédelmi kötelezettséget 20 esetben állapítottunk meg. 

A tavalyi évben 8 esetben végeztünk részletes tőzvizsgálatot, és 41 esetben adtunk ki 
tőzesetet követıen Hatósági Bizonyítványt az érintettek részére. 

Tőzvédelmi ügyekben 111 esetben tartottunk a tervezık, beruházok megkeresésére 
konzultációt. 

 Terület- 
felhasználás: 

Építés, 
létesítés: 

 
Használatbavétel: 

Építmény 
fennmaradás: 

Tőzjelzı 
tervezés: 

Tőzjelzı 
használatbavétel:

Bénye       
Csévharaszt  1     
Ecser  8 5 2   
Gomba   8 3  3  
Gyömrı  17 7  2 1 
Káva  1     
Maglód  20 18  8 6 
Mende  1     
Monor  30 25 2 4 10 
Monorierd ı  7 4    
Nyáregyháza  1 3  1 1 
Péteri   1    
Pilis  13 9 4   
Sülysáp 1 5 5    
Úri  2     
Üllı 5 17 11  5 5 
Vasad  4 1  1  
Vecsés  30 17  12 11 

Összesen:                   6                  165                     109                               8                      36                        
34 
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Tőzoltó 
tervezés: 

 
Tőzoltó 

használatbavétel: 

 
 

Telepengedély: 

Üzlet 
mőködési 
engedély: 

 
 

Szakvélemény: 

 
Egyéb 

szakhatósági: 
Bénye      2 
Csévharaszt      2 
Ecser   2 3  6 
Gomba    1   18 
Gyömrı   6 5  40 
Káva       
Maglód 8 5  14  58 
Mende    1 1 11 
Monor 4 2 1 11  81 
Monorierd ı      10 
Nyáregyháza      11 
Péteri      2 
Pilis   2 4 2 47 
Sülysáp    2  21 
Úri      2 
Üllı 3 2 1 7  56 
Vasad    1  8 
Vecsés    18 1 88 

 Összesen:            15                         9                                13                        66                        4                         
463 
 
 Rendeltetésmód 

változás: 
Rendezési terv 

egyeztetése: 
Összesen: 

Bénye   2 
Csévharaszt   3 
Ecser   26 
Gomba    33 
Gyömrı   78 
Káva   1 
Maglód 2  139 
Mende   14 
Monor   170 
Monorierd ı   21 
Nyáregyháza   17 
Péteri   3 
Pilis   81 
Sülysáp   34 
Úri   4 
Üllı  1 113 
Vasad   15 
Vecsés 1  178 
Összesen:                                                   3                                              1                                        
932 
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Tájékoztatási propagandamunkánkról elmondható, hogy továbbra is pozitív irányú 
fejlıdést mutat. Az elmúlt évben is számos megkeresést kaptunk iskoláktól, 
önkormányzatoktól bemutatók tartására. 

Bemutatót, elıadást 6 esetben tartottunk óvodáknál, iskoláknál, melyeken kb. 650 fı vett 
részt. Lakossági rendezvényeken - falunap, majális, gyereknap, stb. - 22 esetben vettünk részt 
kb. 10000 fı részvételével, melyeken nyilvános gyakorlatot és bemutatókat tartottunk. 

A XVII. kerületben megjelenı, de Budapest agglomerációjáról is beszámoló és Maglódon, 
Ecseren, Gyömrın terjesztett „Helyi hírek” címő tájékoztató jellegő havi lapban rendszeresen 
jelennek meg a monori Tőzoltósággal kapcsolatos hírek, információk. 

Ez évben is célunknak tekintjük a lakossággal történı közvetett és közvetlen 
kapcsolattartás további fejlesztését, mellyel tovább tudjuk erısíteni a lakosság körében a 
tőzoltóságról kialakult pozitív képet. 
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Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység értékelése 

2009. 

 

1. Beavatkozások, tűzesetek, műszaki mentések: 

A monori Tőzoltó-parancsnokság 2009-ben 710 esetben lett riasztva tőz- és káresethez, mely 
az elızı évi vonulási adatokhoz képest kismértékő csökkenést mutat. Ebbıl 376 tőzeset és 
334 mőszaki mentés volt. Mőködési körzetünkön - mely körzetbe 18 település tartozik - 
kívülre a szomszédos parancsnokságok segítségére 6-szor vonultunk.  
 
A tűzeseteinkkel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy 2009-ben egy db V. fokozatú 
erdőtüzünk volt Csévharaszton, és kettő db III. kiemelt tüzünk Pilis településen egy 
lovardában és az erdőségben. A már-már „szokásos” viharkárok Vecsés települést 
érintették a legjobban, de kapott belőle Gyömrő, Monor és Üllő települése is. A terület 
veszélyeztetése egyre nő, a közlekedés fejlődése, a települések lakosságszámának 
növekedése, a közúti forgalom növekedése egyre nagyobb esélyt ad az 
állampolgároknak, hogy bajba sodorják magukat és embertársaikat. Az elmúlt 
években sokan költöztek ki a fővárosból és az a tapasztalatunk, hogy a helyi tüzeléssel, 
fűtéssel, az erre vonatkozó tűzvédelmi előírásokkal sokan nincsenek tisztában. Ennek 
eredménye: a tavalyi évben a tűzeseteink több mint fele lakástűz volt, ilyenre nem volt 
még példa! Ez újabb problémát vet fel, hogy olyan tájékoztatást kellene adni a 
lakosságnak, amire eddig nem volt szükség és természetesen a tűzoltóságnak sincs 
erre kapacitása. A Monori Tűzoltóság mentő tűzvédelmi munkáját nagyban segíti a 
területen működő kettő Önkéntes Tűzoltó Egyesület a sülysápi és az üllői. 
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2. Személyi állomány fegyelmi helyzete: 

A személyi állomány fegyelmi helyzete jónak mondható. Az elmúlt évben 
fegyelemsértés nem történt. Szolgálat ellátása közben balesetet, személyi sérülést az 
állomány egyetlen tagja sem okozott és nem szenvedett el. A káresetek felszámolását 
a fegyelmezett, szakszerű végrehajtás jellemzi.  

3. Személyi állomány képzése, előírt gyakorlatok megtartása:  

A tűzoltóság az előírt gyakorlatokat rendszerint, a vonatkozó jogszabályok értelmében 
végrehajtotta, a PMKVI ellenőrzései is pozitívan értékelték az állomány munkáját, de 
természetesen azért van még csiszolni való.  

Az állomány a szervezett gyakorlatokon aktívan részt vesz, és jó szinten teljesíti a 
kapott feladatokat. A teljes készenléti állomány részére 2009. évben az előírt szakmai 
felkészültségét növelendő több szakmai tanfolyamot szerveztünk (pl. tűzoltótechnika 
kezelői alaptanfolyamot, gépjárműfecskendő kezelői vizsgákat) a tűzoltóink részére, 
melyeket sikeres vizsgával zártak. A tanfolyamok részben a tűzoltó-
parancsnokságunkon, részben az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél kerültek 
lebonyolításra. A szakmai tudás szinten tartása, valamint a gyakorlati tudás készség 
szintre fejlesztése érdekében napi képzésben részesülnek kollégáink. 

4. Műszaki technikai állapot:  

A tűzoltási osztály szakfelszerelései mennyiségileg ugyan megfelelőek, minőségileg 
viszont hagynak kívánni valót maguk után. A tűzoltási műszaki mentési 
szakfelszerelésekről elmondható, hogy a 2008-as év végén egy új gépjárművel 
gyarapodtunk, egy országúti gyorsbeavatkozóval (műszaki mentőszerrel), amely 
lehetővé teszi a működési körzetünkben található utakon történő közlekedési 
balesetekhez a gyors kiérkezést és a beavatkozás megkezdését. A járművet az OKF által 
kiírt pályázaton keresztül kaptuk, amely pályázathoz az önrészt Monor Város 
Önkormányzata biztosította (a jármű értéke kb. 45 millió Ft). A gépjármű a tavalyi év 
legelején lett készenlétbe állítva. 

A legkritikusabb helyzet továbbra is az egyéni védőfelszerelések terén van. A bevetési 
ruhák életkora részben „alkonyba” hajlik, az újabb típusok minősége nem a legjobb - 
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persze ez vételár függő -, így a bevetések alkalmával kapott igénybevételt nehezen 
viselik. Az állomány új védősisakokkal lett ellátva. 

 

5. Kapcsolattartás, rendezvényeken való részvétel, szerevezés:  

A monori Tűzoltóság és ezen belül a tűzoltási és műszaki mentési osztály is jó 
kapcsolatot tart fenn a szakmai felügyeletet ellátó Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, valamint az országos felügyeletet ellátó Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, a működési körzetben lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, továbbá 
ápolja tanintézetekkel és önkormányzatokkal. Számos helyi, vonzáskörzeti, megyei, 
valamint országos rendezvényen vettek részt tűzoltóink, úgy is, mint szervezők és úgy 
is, mint résztvevők. Parancsnokságunk és az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
tavalyi évben egy nagyon sikeres nemzetközi tűzoltó viadalt rendezett immáron 
negyedszer Üllőn, Dóra majorban. Ezen a viadalon Monor Város Hivatásos Tűzoltói is 
részt vettek és szép helyezést értek el.  
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Személyzeti tevékenység értékelése 

2009. év 
Létszámhelyzet: 
 
A 2009. évet 71 fıvel zártuk, ebbıl 68 fı hivatásos és 3 fı közalkalmazott. Az állománytábla 
szerinti létszámunk 73 fı. 
Az 68 fı hivatásos állományú létszám 1 fıtisztbıl, 6 tisztbıl, 1 zászlósból és 60 
tiszthelyettesbıl tevıdött össze. 
Polgári életbıl 3 fıt vettünk fel tiszthelyettesnek. 
Áthelyezéssel 3 fı került az állományunkba, kettı fı tőzoltóságtól, 1 fı pedig a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságtól. 
Egy fı – tiszthelyettes – a FÜV Bizottság határozata alapján, egészségügyi alkalmatlansága 
miatt került nyugdíjazásra.  
 
Az illetmény alakulása: 
 
2009. évben nem került sor illetményemelésre. 
 
Oktatás, képzés: 
 
3 fıt iskoláztunk be alapfokú tőzoltóképzı tanfolyamra. 
1 fı sikeresen leérettségizett. 
4 fı pedig felsıfokú képzésben vesz részt. 
 
Elismerések: 
2009. évben rendelkezésre álló jutalomkeretbıl 7 fı részesült parancsnoki jutalomban.  
A 10 éves Szolgálati jelet 6 fı vette át. 
30 éves Jubileumi jutalmat 1 fı kapott. 
BM 10 éves alkalmazási jogviszony utáni jutalomra jogosultság 6 fınek, 15 éves 1 fınek járt. 
 
Fegyelmi helyzet: 
 
2009. évben nem került sor fenyítésre. 
 
Kedvezmények, támogatások: 
 

• Szülési segély kifizetése hat esetben történt, nettó: 38.650,-Ft/fı összegben. 
• 2 fı részesült temetési segélyben nettó: 50.000,-Ft összegben. 
• Az év folyamán háromszor kapott az állomány 7.150,-Ft/fı értékben ajándék-

utalványt. 
• 71.500,-Ft/fı értékben az állomány tagjai üdülési csekket vehettek át. 

 
December 5-én pedig az elmúlt évek hagyományaihoz hően megrendeztük a Mikulás napi 
ünnepséget nagy sikerrel. 
December 10-én a monori Csülök Étteremben tartottuk a nyugdíjas találkozót. 
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Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése 

2009. 
 
- 2009. évi állami normatív támogatás összesen:     288.980e Ft 

melybıl személyi juttatás:                    278.380e Ft 
              dologi kiadások:                           10.600e 

Ft 
- Intézményi mőködési bevételeink:              3.645e Ft 
- Mőködési célú pénzeszköz átvétel:                   340e Ft 
- 2008. évi pénzmaradvány:             28.397e Ft 
- 2009. évi bérpolitikai támogatás:           5.165e Ft 
     ÖSSZESEN:        326.528e Ft 
 
Az év folyamán 326.528 e Ft-ból gazdálkodott parancsnokságunk. 
Az állami normatív támogatáson belül a dologi kiadásokra biztosított 10.600 eFt április 
végéig nyújtott fedezetet mőködési kiadásainkra. Májustól a mőködési feltételeket a személyi 
juttatások elıirányzatról engedélyezett átcsoportosításból, valamint egyéb bevételeinkbıl 
tudtuk biztosítani.  
A dologi kiadásunk 2009. évi teljesített kiadása 32.729 eFt (pld.: csak a gépjármővek 
üzemanyag, karbantartási, javítási, biztosítási szolgáltatások költsége éves szinten: 27.459 
eFt, amikor az éves dologi finanszírozásunk csak 10.600 eFt volt!) 
  
Intézményi mőködési bevételeink: rádiótorony bérleti díjai, tőzjelzı rendszer felügyeleti díja, 
birságból származó bevétel, vízszállítás díjai, tandíj tartozás, selejtezett készletek befizetései. 
 
Mőködési célú pénzeszköz átvétel: ellátási területünkhöz tartozó önkormányzatok és 
vállalkozások támogatásai: 
  Ecser Önkormányzat:    50.000,- 
  Pilis Önkormányzat:   150.000,- 
  Úri Önkormányzat:               40.000,- 
  Vecsés Önkormányzat:              50.000,- 
  Csabép BT.                 50.000,- 
 
Az év folyamán beruházási kiadásaink: 
  számítógép, vírusirtó program, mosogatógép, cirkó, hőtıgép beruházás. 
 
Készlet beszerzéseink az év folyamán csak a mőködéshez szükséges mértékben történtek, 
csak az elhasználódott készletek, eszközök pótlására került sor. 
 
 

 
Az idei évben is fı célunknak tekintjük alapfeladataink maradéktalan ellátását, 

szükségesnek tartom „az egy mindenkiért, mindenki egyért” elv érvényesítését és 
érvényesülését. Feltétlenül szükséges a személyi állomány tovább képzéseinek megfelelı 
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színvonalú végrehajtása és a technikai fejlesztés során egy kis mőszaki mentıszer (országúti 
gyorsbeavatkozó szer) beszerzése.  
 
Feladatainkat úgy szeretnénk elvégezni – figyelembe véve a monori önkormányzat és a 
felettes szakmai szervek útmutatásait -, hogy a munkánk eredménye olyan legyen, hogy a 
rendelkezésre álló anyagi eszközeinket és technikánkat figyelembe véve a lakosság, a 
polgármesteri hivatalok pozitívan értékeljék a munkánkat és ez által büszkék lehessünk 
sikereinkre. 
 
 
 
Monor, 2010. május 5. 
 
 
 
 
 Székely Attila tő. alezredes 
 tőzoltósági tanácsos 
 parancsnok 
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2220 Vecsés, Fı út 58. 

Tel.: (29) 350-444 BM: 30-322  

 
 
 
                                                                  O l v a s t a m : 
 
 
                                                                                             Kelemen József r. alezredes 
                                                                                                   rendırségi fıtanácsos 
                                                                                                     Kapitányságvezetı 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ  
 
 
 
 
 

Az Önkormányzatok felé a Vecsési Rendırırs 2009. évben végzett 
munkájáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:   Pallaga Norbert r. százados  
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A Vecsési Rendırırs a Monori Rendırkapitányság szerves része, ahol a területi rendıri 
munka jelentıs részét végezzük el. Feladataink nagy részét önállóan, megfelelı szakirányítás 
mellett látjuk el. Felelısek vagyunk a mőködési területünkön a rendıri munkavégzésért, a 
bőnügyi, illetve a közbiztonsági helyzet alakulásáért. 
 
A Vecsési Rendırırs komplex egység. Komplexnek azért tekinthetı az ırs, mivel 
közbiztonsági, bőnügyi, illetve bizonyos igazgatásrendészeti feladatokat látunk el. 
Illetékességi területünk magába foglalja Vecsés város, illetve Üllı város területét mintegy 
32000 fı lélekszámmal. Mivel a Vecsési Rendırırs illetékességi területe az agglomerációban 
van, ezért ez nem elhanyagolható hatással van bőnügyi, közlekedési és közbiztonsági 
helyzetünkre.  
 
Mindkét város jelentıs mértékben fejlıdik. Lakóparkok épültek, logisztikai központok 
létesültek. 
Üllı Városában 2009-ben hatalmas logisztikai fejlesztések indultak, és mentek végbe, több 
logisztikai és ipari központ alakult, amely kihat a rendırırs bőnügyi, közrendvédelmi 
helyzetére.      
 
A 2009. évben továbbra is folyamatos megterhelést jelentett a Vecsés területén 2007-ben 
megnyílt Market Central Ferihegy Bevásárló Központ, amely jelentıs mértékben köti le a 
Vecsési Rendırırs erıit.  
A Ferihegy Market Centrálban elkövetett bőncselekmények következtében 2009-ben közel 
100 ügy került elrendelésre, amely a Vecsési Rendırırs leterheltségét növelte. Ezen felül több 
olyan bőncselekmény történt, amelyek következtében nem a Vecsési Rendırırsön tették meg 
a feljelentést, hanem a sértett lakhelye szerinti rendırkapitányságon. Ezekben az eljárásokban 
a késıbbiekben küldik meg hatóságunknak a nyomozati iratokat, azonban az ilyen  
bőncselekmények szám szerinti kimutatása pontosan nem lehetséges.  
A bőncselekményeken kívül a Vecsési Rendırırs állományának rendszeres leterheltséget 
jelent a bevásárlóközpont mőködése. A 2009-es évben a Vecsési Rendırırs járıre 343 
alkalommal érkezett valamiféle intézkedés céljából a Market Central területére, ez a nagy 
szám jelentısen elvonja a rendırjárırt az illetékességi terület többi részérıl. 
      
 
A Vecsési Rendırırs a Monori Rendırkapitányság legleterheltebb ırse. A feldolgozott 
bőnügyek és egyéb mutatók vonatkozásában pedig országosan is igen elıkelı helyet 
foglalunk el a rendırırsök között. 
 
 
I. Mőködési feltételek: 
 
 
Létszámhelyzet: 
 
 
A rendırırs létszáma 21 fı, amelybıl 2 fı parancsnok, 4 fı nyomozó, 2 fı körzeti megbízott, 
valamint 13 fı járır. 
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A tavalyi évben 5 fı érkezett a 2009-es évben a Vecsési Rendırırs állományába, járıri 
beosztásba. 
 
 
 
Szabó Péter r.zls körzeti megbízott Úr 2010. év február 1-én nyugállományba vonult, így 
Józsa István került megbízásra a körzeti megbízotti feladatok ellátására.  
Balaton János r. zls. Úr jelenlegi beosztása mellett megbízásra került az ırsparancsnok- 
helyettesi feladatok ellátásával.                  
 
A 2008-ban nyugállományba vonult, nagy tapasztalattal rendelkezı kollegák pótlása 
megtörtént. A 2009 év során a fiatal kollegák sikeresen beilleszkedtek a rendırırs életébe és 
jelentısen fejlıdtek a szakmai munkában. 
  
 
Az ırs technikai helyzete 2009.évben: 
 
 
     2004.  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 
Gépjármő: 3 4 4 4 4 5 
Rádió: 7 5 5 5 6 6 
 
 
Szolgálati gépkocsik:  
 
 
Gépjármőveink száma kielégítı, azonban az állapotuk csak megfelelınek mondható. Kettı, a 
rendırség által lízingelt autónk van. Az egyik civil (Opel Astra H), a másik pedig rendıri 
jelleggel ellátott (Skoda Octavia). A Skoda Octávia szolgálati személygépkocsi a megengedett 
km futását már elérte, ezért azt nem tudjuk a munkánk során érdemben használni. 
További kettı az önkormányzatok által mőködtetett alapítvány tulajdonában lévı gépkocsival 
rendelkezünk, és járırautóként üzemelnek, valamint a tavalyi év elején sikerült forgalomba 
állítani egy lízingelt rendıri jelleggel ellátott Ford Focust, amelyet szintén az alapítvány 
üzemeltet. Az Üllıi Közbiztonsági Alapítvány által mőködtetett Nissan szolgálati 
személygépkocsi a 2009 évben mőszaki problémái sőrősödtek, majd 2010 év elején teljesen 
használhatatlanná vált, a pótlása nem megoldott. A Vecsési Közbiztonsági Alapítvány által 
üzemeltetett Opel Astra gépkocsi sok km futott szolgálati személygépkocsi, amely a 2009. 
évben rendszeresen meghibásodott.     
 
 
Számítógépek:  
 
 
A rendırırs számítógép állománya kiválónak mondható. 2008-ban a rendırırsön található 
valamennyi számítógép lecserélésre került a vecsési közbiztonsági alapítvány által, helyükbe 
teljesen új, nagy teljesítményő gépek kerültek. A monitorok szintén lecserélésre kerültek, 
helyükbe nagy képernyıs LCD monitorok kerültek. A 2009 évben nem merült fel probléma a 
számítógépekkel kapcsolatban. Az üllöi körzeti megbízottak rendelkeznek - az üllıi 
alapítvány által adományozott - laptoppal és egy nyomtatóval, amely szintén nagy segítséget 
jelent. 
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Egyéb berendezések:  6 db mobil rádióval, 1 db modern fénymásoló és nyomtató, valamint 
fax berendezéssel, 1 db fényképezıgéppel és 1 db digitális fényképezıgéppel, 1 db 
videokamerával rendelkezünk.  
 
 
 
II. A Vecsési Rendırırs közlekedési helyzete: 
 
 
Az elızı évhez képest a közlekedési statisztikák minden téren javulást mutatnak, amely 
feltehetıleg a folyamatos rendıri jelenlétnek köszönhetı a két városban. Az anyagi káros és 
könnyő sérüléses balesetek száma jelentısen csökkent.  
A mutatóinkban az egyetlen emelkedı tendencia az Üllı város területén történı súlyos 
sérüléses balesetek számának emelkedése, amelynek visszaszorítása célunk a közlekedési 
mutatókat tekintve.  
 
Kiemelkedı eredménynek mondható, hogy a 2009. évben nem történt halálos közúti baleset 
Üllı területén.  
 
 
Összehasonlító táblázat: 
 
 
A Vecsési Rendırırs illetékességi területén történt közlekedési balesetek: 
 
 

Vecsés 
 
 

 Halálos Súlyos 
sérüléses 

Könnyő 
sérüléses 

Anyagi káros 

2005 1 23 45 137 
2006 2 15 30 123 
2007 2 13 40 140 
2008 1 12 33 130 
2009 1 7 31 115 

 
 

Üllı 
 
 
 Halálos Súlyos 

sérüléses 
Könnyő 
sérüléses 

Anyagi káros 

2005 2 15 32 76 
2006 4 11 24 60 
2007 0 4 29 89 
2008 3 3 19 66 
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2009 0 4 15 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. A Vecsési Rendırırs közrendvédelmi helyzete: 
 
 
 
      2005.      2006.      2007.      2008.      2009. 
Elfogás/tettenérés 60/31 104/63 88/44 94/59 118/85 

Elıállítás 482 342 297 365 513 
Bizt.intézkedés/bekísérés/ 21 5 23 11 34 
Elıvezetés 12 10 13 135 135 
Átkísérés                  - eset: 90 110 98 96 73 
                - résztvevı erık: 168 204 140 187 148 
Büntetı feljelentés 66 74 74 57 40 
Szabálysértési feljelentés 1051 834 641 352 445 
Helyszínbírság    fı 
                            forint 

2669 
16.238.000 

2251 
12.704.500 

1949 
11.173.500 

1329 
17.458.000 

1540 
10.711000 

Rk lap 6392 5266 5074 3957 5117 
Akció, razzia            - eset: 35 44 40 23 87 
                  - résztvevı erı: 99 83 124 74 227 
Biztosítások              - eset: 8 14 5 12 9 
                - résztvevı erık: 26 42 13 47 28 
Megkeresések, lakcím el., 
információk: 

 
635 

 
773 

 
319 

 
793 

 
770 

Alkoholszonda / pozitív 11047/95 10048/77 7976/65 5074/53 4565/37 
Hatósági jelzés elvétel 5 2 30 34 12 
Vez.eng. elvétel 24 23 29 28 45 
Közterületi fı 2009 1846 1721 1494 1809 
Közterületi óra 22.149 19.462 18.652 10889 11176 
Nem közterületi fı 1594 1546 1250 1667 2157 
Nem közterületi óra 13.970 13.791 11.707 10606 13281 
 
A járırszolgálatot 24 órában látjuk el. Ez azt jelenti, hogy a két településen általában egy járır 
pár teljesít szolgálatot, azonban a létszámhelyzetnek köszönhetıen a két településen sok 
esetben külön járırszolgálatot tudunk indítani. 
 
Az Üllıi Önkormányzat 2009-ben szabadidıs rendırök szolgálatellátását finanszírozza, amely 
szintén nagy segítséget nyújt abban, hogy több rendır legyen a közterületen. 
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Üllın a körzeti megbízottak a nyomozati munkájuk megnövekedésének következtében a 
korábbiakkal ellentétben kevesebbet tartózkodnak a közterületen, azonban a közterületi 
jelenlétük így is megfelelı.  
A reagáló képesség a folyamatos szolgálatellátás miatt jónak mondható, mivel a bejelentéstıl 
számított lehetı legrövidebb idın belül a járır a helyszínen tud lenni, ez átlagosan 5-10 percet 
vesz igénybe, kivéve akkor, ha más intézkedés van folyamatban, és nincs kit a helyszínre 
irányítani. Ez a fenti idı intervallum napszaktól független és a hétvégékre is ugyanúgy 
érvényes.  
 
A mutatók tekintetében mind az elfogások, mind a tettenérések számában jelentıs javulás 
mutatkozik az elızı évhez képest.  
Az elfogásokon belül a tettenérések száma 44%-os javulást mutat, míg az összes elfogást 
tekintve 25%-os javulás tapasztalható. 
A 2009-es évben elfogott körözött személyek száma 33, amelybıl 12 fı az elrendelt körözési 
akciók során került elfogásra.  
 
Az elıállítások száma 365-rıl 513-ra emelkedett, ami hatalmas (40%) javulás az elızı évihez 
képest.  
A szabálysértési feljelentések és helyszíni bírságolások számának tekintetében szintén 
jelentıs javulás mutatkozik. 
 A tetten ért ittas vezetık száma 37 volt, amely az elızı évhez képest csökkenést mutat, ebben 
a tekintetben javulásra van szükség. Az okmányok elvételének számában növekedés 
tapasztalható. 
 
A Vecsési Rendırırs járıri állománya jó szinten végzi a munkáját, amelyet a közrendvédelmi 
mutatók emelkedése is alátámaszt. A rendırırs járırei alkalmasak a feljelentések felvételére, 
illetve azt követıen a körözések kiadására, határozat elkészítésére, valamint kamerafelvétel, 
hamis pénz lefoglalására is.  
 
Közrendvédelmi mutatóink jelentıs része javulást mutat, egyedül az ittas vezetık számában 
mutatkozik csökkenés, ennek javítása az idei évben szükséges. Az elért eredmények alapján 
szégyenkezésre nincs okunk.  

 
 
IV. A Vecsési Rendırırs bőnügyi  helyzete: 
 
A bőnügyi munkát négy nyomozó látta el a 2009. évben a Vecsési Rendırırsön.  
Részt vesz az ügyek feldolgozásában 2 fı körzeti megbízott, valamint az ırsparancsnok-
helyettes is.  
 
Eredményességi mutatók: 
 
                                                    2005.           2006.         2007.      2008.    2009. 
A Rö.által nyomozott össz 

bünügy száma 
679 726 693 705 734 

Megszüntetve 29 221 502 615 394 
Felfüggesztve ism. tettes ell 508  205 --- --- 215 

Vizsgálatnak  átadva 107   141 147 27 12 
megtagadva, elutasítva 0 5 10 12 21 
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              Vádra  1 5 46 59 
              Áttétel   29 25 5 18 
 
A Monori rendırkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 34%-os, amelynek szerves 
része a Vecsési Rendırırs nyomozáseredményessége is.  
 
Megállapítható, hogy illetékességi területünkön összesen 1044 bőncselekmény vált ismertté. 
Ebbıl 734 bőncselekményt dolgoztunk fel. Tehát az illetékességi területünkön történt 
bőncselekmények több mint 70%-át a Vecsési Rendırırs dolgozta fel. 
 
Öt év statisztikája alapján igen nagy számban dolgoztuk fel az ügyeket 2009-ben.  
 
A vizsgálatnak átadott ügyek száma jelentısen lecsökkent, azonban ez a vádemelési 
javaslattal megküldött ügyek tekintetében pozitívan mutatkozik. 
A Vizsgálati Alosztály túlterheltsége miatt a felderített nyomozások levizsgálását is a Vecsési 
Rendırırs bőnügyi állomány végezte a 2009. év nagy részében.   
 

 
V E C S É S 
 
 
 
 
 

 
   2005. 

 
   2006. 

 
    2007. 

 
   2008. 

       
    2009.      

Személy elleni  
bőncselekmények 
(testi sértés, stb. 

 
43 

 
46 

 
27 

 
62 

 
59 

  V 
  a 
  g 

 
szem.tul.lopás 
 

 
248 

 

 
246 

 
257 

 
251 

 

 
226 

  Y 
  o 
  n 

 
bet.lopás 
 

 
81 

 
75 

 
82 
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98 

  E 
  l 
  l 

 
csalás, sikkasztás 
 

 
33 

 
39 

 
37 

 
45 

 
44 

  E 
  n 
  i 

 
Gépkocsi lopás 

 
4 

 
7 

 
10 

 
 12 

 
17 

 
Közrend elleni 
       bőncselekmények 

 
115 

 

 
80 
 

 
85 

 
85 

 
92 

 
Rablás 
 

 
6 

 
9 

 
9 

 
3 

 
8 

 
Egyéb bőncselekmények 
 

 
143 

 
159 

 
167 

 
185 

 
197 
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Összesen: 
 

 
673 

 
763 

 
667 

 
737 

 
741 

 
 
 
 
                                                                              

                                                                     Ü L L İ  
 
 
 
 
 

 
   2005. 

 
   2006. 

  
   2007. 

 
   2008. 

 
   2009. 

Személy elleni  
bőncselekmények 
(testi sértés, stb. 

 
17 

 
18 

 
25 

 
25 

 
26 

  V 
  a 
  g 

 
szem.tul.lopás 
 

 
140 

 
132 

 
121 

 
113 

 
102 

  Y 
  o 
  n 

 
bet.lopás 
 

 
59 

 
25 

 
53 

 
44 

 
39 

  E 
  l 
  l 

 
csalás, sikkasztás 
 

 
33 

 
32 

 
24 

 
30 

 
21 

  E 
  n 
  i 

 
gépkocsi lopás 

 
3 

 
1 

 
4 

 
5 

 
0 

 
Közrend elleni 
       Bőncselekmények 

 
127 

 
33 

 
36 

 
51 

 
31 

 
Rablás 
 

 
9 

 
3 

 
7 

 
4 

 
2 

 
Egyéb bőncselekmények 
 

 
60 

 
67 

 
83 

 
80 

 
77 

 
Összesen: 
 

 
448 

 
311 

 
349 

 
352 

 
309 

 
 
Az ismertté vált bőncselekmények számának elemzése során Vecsésen kb. 5 %-os emelkedés, 
míg Üllın 15 %-os csökkenés mutatkozik. 
Továbbra is a vagyon elleni bőncselekmények dominálnak. A betörések Vecsés 
vonatkozásában emelkedést, míg Üllı vonatkozásában csökkenést mutat. A lopások száma 
Vecsésen és Üllın is csökkentek.  
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A gépkocsi lopások Vecsés tekintetében emelkedést mutat, azonban Üllı városban nem 
tulajdonítottak el gépkocsit a 2009. évben.  
 
A Vecsési Rendırırsnek még mindig folyamatos leterheltséget jelent a prostitúció ellen 
folytatott harc. Rengeteg energiát, üzemanyagot emészt fel a gyorsított eljárások kivitelezése, 
és a kiszabott büntetéseknek semmilyen visszatartó ereje nincs. A prostituáltakat jelentıs 
számban állítjuk bíróság elé, a gyorsított eljárás jelentıs járıri erıt von el a közterületrıl. 
Tekintettel arra, hogy a prostituáltak ırzését, szállítását a vecsési rendırjárır végzi. 

 
A prostituáltakkal szemben – a 2009-es évben – hatóságunk 25 esetben foganatosított 
elıállítást, 42 esetben történt szabálysértési feljelentés, 13 esetben került sor szabálysértési 
ırizetre, 13 esetben – gyorsított eljárásban bíróság elé állításra került sor. 
Ezen bíróság elé állítások során a Monori Városi Bíróság több esetben szabott ki elzárást, 
illetve pénzbírsággal büntette a szabálysértıket. 
 
 
A bőnügyes állomány létszáma, és ügyszámbeli leterheltsége ellenére 2009. évben több olyan 
eljárást is folytatott a rendırırs, amely során elızetes letartóztatását rendelte el a bíróság a 
gyanúsítottaknak. A bőnügyes állomány szakmai munkáját igazolja, hogy a leterheltség 
mellett ilyen kiemelt eljárásokat is folytat. A Vecsési Rendırırs által feldolgozott 734 ügy 
egy kisebb rendırkapitányság által feldolgozott ügyszámnak felel meg.   
 
 
V. A Vecsési Rendırörs kapcsolata az Önkormányzatokkal: 
 
 
A Vecsési Rendırırs illetékességi területén két önkormányzat mőködik. Mindkét 
Önkormányzattal példás a kapcsolatunk, azon közös cél érdekében, hogy a két település 
lakóinak biztonságérzete tovább növekedjen.  
 
Mindkét település vezetése átlátja, hogy a közbiztonságért tenniük kell, és tesznek is érte. A 
2009. év nagy áttörést hozott ezen a téren tekintettel a térfigyelı rendszer üzemeltetése, 
valamint a szabadnapos rendır alkalmazására. 
  
Vecsés Önkormányzata Alapítványán keresztül 2009-ben is jelentıs támogatást nyújtott, 
mintegy 3.500.000. forint értékben kaptunk üzemanyagot. Több alkalommal hozzájárultak az 
RB-74-72 frsz.-ú szolgálati gépjármő javíttatásához, összesen mintegy 400.000. forint 
értékben. Fizetik a diszpécsert, aki nálunk dolgozik. /kb. 1.200.000. forintos költség /.   
Az Önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı rendszer mőködése folyamatos volt a 2009. 
évben is. A térfigyelıben – megállapodási szerzıdés alapján - szabadnapos rendıreink 
dolgoznak.  
 
Üllın az Önkormányzat  600.000. forint értékő üzemanyag támogatást nyújtott az ırsnek, 
valamint további 600.000 Ft. értékő üzemanyag támogatást nyújtott az együttmőködési 
megállapodás alapján Üllın mőködı szabadnapos járırszolgálat számára.  
2009. évben az Üllıi Önkormányzat szabadidıs rendıröket alkalmazott. Az Üllıi 
Önkormányzat és a PMRFK 2009. év elején egy a megállapodási szerzıdést kötött, amely 
alapján szabadidıs rendırjárır szolgálat mőködött egész évben, ezzel növelve Üllı városában 
a rendıri jelenlétet. 
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VI. A Vecsési Rendırırs kapcsolata a polgárırségekkel: 
 
A Vecsési Polgárırséggel a kapcsolatunk kiválónak mondható, többször látnak el a járırökkel 
közösen szolgálatot, illetve a városi rendezvények biztosításában komoly segítséget 
nyújtanak. Több nagyszabású akciót, fokozott ellenırzést szerveztünk, amelyek 
eredményesen zárultak és erısítették a lakosság biztonságérzetét.  
Üllı Város területén mőködı Üllıi Bőnmegelızés Egyesülettel kiváló a kapcsolatunk, 
segítségüket az éjszakai szolgálatok alkalmával vesszük igénybe. Velük fıként a körzeti 
megbízott teljesít szolgálatot. Szintén a körzeti megbízott tartja velük a kapcsolatot, közli a 
szükséges információkat.  
 
A 2009-es évben összesen 163 alkalommal láttunk el közös járırszolgálatot a polgárırökkel, 
illetve több alkalommal vettük igénybe segítségüket a bőnügyi munkában is. 
 
 
VII. Összegzés, a jövıre vonatkozó célkitőzések: 
 
Fı célkitőzésem a jövı évre vonatkozóan az ismertté vált bőncselekmények számának 
csökkentése, a járırök intézkedési mutatóinak javítása. A lakosság biztonság érzetének 
növelése. Továbbá az önkormányzatokkal, polgárırségekkel meglévı jó kapcsolat fenntartása 
és fokozása.   
                        
A 2009. évben a Vecsési Rendırırsön egyes közrendvédelmi mutatók tekintetében jelentıs 
javulást sikerült elérnünk.  
 
A 2009-es év második felében a rendırırs nyomozati munkájában nagy leterheltséget jelentett 
a vizsgálatos anyagok feldolgozása, valamint az elévült ügyek megszüntetése. 
Amennyiben a 2010-es évben is a Vecsési Rendırırs bőnügyi állományának kell vádra 
elıkészítenie a felderített nyomozásokat, akkor – a leterheltség következtében – a kézben lévı 
ügyek számát sem csökkenteni, sem tartani nem lehetséges.  
 
A 734 feldolgozott bőnügy hatalmas ügyszámot jelent. Ezen felül 1219 általános ügyet, más 
hatóságok által küldött megkeresését dolgoztunk fel.  
 
Az ismertté vált bőncselekmények száma a Vecsési Rendırırs illetékességi területén 
csökkent, amely a körülmények tekintetében sikeres eredménynek értékelhetı.  
                                                                 
Technikai helyzetünk jónak mondható. Ez jórészt a két önkormányzatnak köszönhetı. 
Azonban az Önkormányzatok által üzemeltett szolgálati személygépkocsik állapota 
folyamatosan romlik. A 2009. évben mőködıképességüket nagy anyagi ráfordítás mellett 
lehetett megoldani. A 2010. évben a gépkocsik tekintetében változásra lesz szükség, a 
munkánk - továbbra is hasonló eredményességgel történı - elvégzéséhez.   
 
A 2009. évben a hiányzó státuszok feltöltésre kerültek. A rendırırs állomány egyre 
eredményesebben, összeszokottabban, egymást segítve végzi a munkáját a leterheltség 
ellenére.  
Vecsés és Üllı városok azonban rohamosan fejlıdnek, amely következtében a meglévı 
létszámunk a következı évben egyre nehezebben tudja tartani, illetve javítani mind a 
közrendvédelmi, mind a bőnügyi mutatókat. 
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Közlekedésbiztonsági helyzetünk mindkét településen javult, különösen nagy eredmény Üllı 
város halálos balesetei számának csökkenése.  
 
Üllı Város Önkormányzata által alkalmazott szabadidıs járır intézményének köszönhetıen 
nagyobb a rendıri jelenlét a közterületen. Véleményem szerint a városban a szabadidıs 
járıröknek is nagy szerepük volt abban, hogy javultak a közlekedési mutatók és csökkent az 
ismertté vált bőncselekmények száma.  
 
Vecsés és Üllı városok területén a bőnmegelızési tevékenységet kell fokozni, elsısorban a 
vagyon elleni bőncselekmények megelızésének vonatkozásában.  Továbbá célom, hogy a 
statisztikai mutatóktól függetlenül a lakosság biztonság érzetét erısítsük.  
 
V e c s é s, 2009. február 25. 
 
 
 
 
    
                                                                                          Pallaga Norbert r. százados 
                                                                                                     İrsparancsnok 
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