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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 8/2010. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2010. április 20-án (kedden) 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezıkkel együtt): 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, 
Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, 
Dr. Végh Katalin, Vékony Ferenc  
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, dr. Dobrovitz Magdolna, a Helyi 
Választási Bizottság elnökhelyettese  
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület tagjait. Napirendek 
elıtt felkérem dr. Dobrovitz Magdolnát, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A § (2) bekezdés i) pontjában nyert 
felhatalmazás alapján adja át a megbízólevelet dr. Végh Katalin képviselınek. 
 
Dr. Dobrovitz Magdolna a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese: Jugovics Sándor 
képviselı úr 2010. március 24-én elhunyt. Jugovics képviselı úr a 2006. évi önkormányzati 
képviselık és polgármesterek választásán az MSZP-SZDSZ közös jelölıszervezet 
kompenzációs listájáról jutott mandátumhoz. A helyi önkormányzati képviselık és 
polgármesterek választásáról szóló, többször módosított 1990. évi LXIV. törvény 53. § (3) 
bekezdése alapján, ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselı kiesik, helyére az 
eredetileg bejelentett listáról a jelölı szervezet által bejelentett jelölt lép. Az MSZP jelölı 
szervezet 2010. március 31-én az eredetileg bejelentett listáról dr. Végh Katalin jelöltet 
jelentette be. Dr. Végh Katalin az  MSZP-SZDSZ közös kompenzációs lista nyilvántartásba 
vételérıl szóló 70/2006. (IX.7.) HVB határozatban a 10. sorszám alatt szerepel. A Vecsés 
városban mőködı SZDSZ szervezet feloszlott, így a közös listáról az MSZP jelenthet be 
képviselıt. 
A HVB 2010. április 14-i ülésén az 1/2010.(IV.14.) határozatával tudomásul vette a 
bejelentést. A Ve. 105/A §. (2) bekezdésének i) pontja alapján a helyi választási bizottság 
feladata kiadni a megbízólevelet a települési önkormányzati képviselıknek.  

 
Dr. Dobrovitz Magdolna a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese átadja dr. Végh Katalin 
önkormányzati képviselınek a megbízólevelét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem az új képviselıt, hogy mondja utánam az eskü szövegét.  
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„Én dr. Végh Katalin esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez 
hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és 
szolgálati titkot megırzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a 
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Vecsés város javát szolgálom.” 
 
(Az eskütevı meggyızıdése szerint) 
 
Isten engem úgy segéljen. 
 
Szlahó Csaba polgármester gratulál a képviselı asszonynak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 13 fı 
képviselı jelen van. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat Ecser Község hatályos településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi 
építési szabályzatának részleges módosítása véleményezési eljárásában való részvételre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a Vecsési Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztályának a vecsési címer 
versenypólókra történı nyomtatásának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontok 
elfogadását. 
 

76/2010. (IV.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
folyószámla hitelkeret meghosszabbítására”, a „Javaslat Ecser Község hatályos 
településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának 
részleges módosítása véleményezési eljárásában való részvételre” és a „Javaslat a 
Vecsési Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztályának a vecsési címer versenypólókra 
történı nyomtatásának engedélyezésére” címő elıterjesztéseket felveszi napirendjei 
közé. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: javaslom a következı napirendi pontok zárt ülésre történı 
felvételét  
 
Javaslat a VETÜSZ Kft. Felügyelı Bizottsága tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a bizottsági helyekrıl szóló képviselı-testületi határozatok módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a javasolt napirendi pontok zárt ülésre 
történı felvételét. 
 

77/2010. (IV.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
VETÜSZ Kft. Felügyelı Bizottsága tagjának megválasztására” és a „Javaslat a 
bizottsági helyekrıl szóló képviselı-testületi határozatok módosítására” címő 
elıterjesztéseket felveszi zárt ülésének napirendjei közé. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a végleges napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. által a 
vecsési diákok részére 2010-ben szervezett pályaorientációs feladatok támogatására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnök 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés, 6045/30. hrsz-ú közterület elnevezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében 
megvalósítandó betonburkolatú körforgalom kiépítéséhez felajánlott magánterület 
elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és a többször módosított, Vecsés Város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet 
módosításának elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
 
7. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a LÓTI-FUTI verseny lebonyolítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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9. napirendi pont: 
Javaslat Ecser Község hatályos településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi 
építési szabályzatának részleges módosítása véleményezési eljárásában való részvételre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztályának a vecsési címer 
versenypólókra történı nyomtatásának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
12. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 
14. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat helyi kitüntetések odaítélésérıl az egészségügyi és szociális munka területén 
Elıterjesztık: Dr. Fekete Károly és Saska Istvánné bizottsági elnökök 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat kitüntetések odaítélésére az oktatás, kultúra és sport területén a módosított 21/1995. 
(XI.28.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnök 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat városi kitüntetések odaítélésére a 10/1997. (V.7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a bizottsági helyekrıl szóló képviselı-testületi határozatok módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. Felügyelı Bizottsága tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

78/2010. (IV.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. által a 
vecsési diákok részére 2010-ben szervezett pályaorientációs feladatok támogatására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnök 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés, 6045/30. hrsz-ú közterület elnevezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében 
megvalósítandó betonburkolatú körforgalom kiépítéséhez felajánlott magánterület 
elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és a többször módosított, Vecsés Város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet 
módosításának elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
 
7. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a LÓTI-FUTI verseny lebonyolítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Ecser Község hatályos településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi 
építési szabályzatának részleges módosítása véleményezési eljárásában való részvételre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztályának a vecsési címer 
versenypólókra történı nyomtatásának engedélyezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
12. napirendi pont: 
Interpelláció 
 



 6 

13. napirendi pont: 
Kérdés 
14. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat helyi kitüntetések odaítélésérıl az egészségügyi és szociális munka területén 
Elıterjesztık: Dr. Fekete Károly és Saska Istvánné bizottsági elnökök 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat kitüntetések odaítélésére az oktatás, kultúra és sport területén a módosított 21/1995. 
(XI.28.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnök 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat városi kitüntetések odaítélésére a 10/1997. (V.7.) Ök. rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat a bizottsági helyekrıl szóló képviselı-testületi határozatok módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. Felügyelı Bizottsága tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Március 25-én a BA Zrt-vel aláírtuk az együttmőködési 
szándéknyilatkozatot, melyet elızetesen a Képviselı-testület tárgyalt, majd április hónapban a 
tényleges megállapodás is megszületett. Március 26-án pénteken ünnepélyes keretek között 
átadásra került a Tündérkert Óvoda.  
 
Március 25-én tájékoztatást kaptunk a ProRégió ügynökségtıl, hogy a Semmelweis Bölcsıde 
újjáépítésére benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, és 211 millió forint 
támogatásra érdemesre ítélték pályázatunkat.  
 
A Kolping Támogató Szolgálat saját kérésre a Lırinci útról a Károly utca 2-be költözött, és 
ezentúl a falugazdász is ugyanebben az épületben tartja a fogadónapjait. 
 
A Városközpont Fejlesztı Kft. irodája, szintén a Károly u. 2. emeletén kapott helyet, ezentúl a 
pályázatíróink itt találhatóak meg. Felújított modern irodát kaptak.  
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A Polgármesteri Hivatal új irattárát a Vértesi Nándor utcai egykori munkásotthon hátsó 
helyiségeiben alakítottuk ki. A költözködés hamarosan megtörténik, és ekkor kiürül a régi 
postaépület. 
 
Új térfigyelı kamera elhelyezésével bıvül a rendszer, melyet lakossági kezdeményezésre és 
lakossági hozzájárulással a Küküllıi utca és a Damjanich utca sarkán helyezünk el.  
 
Úgynevezett CBA körforgalom kialakításának elıkészületi munkálatai zajlanak az ötoldalú 
megállapodás tervezet aláírás elıtti szakaszban van, a tervegyeztetés megtörtént az összes 
közremőködı szervezettel. Az építési engedély benyújtása a héten megtörténik.  
 
A nagyállomás környékén kialakításra kerülı P+R parkoló kivitelezése a kivitelezı 
tájékoztatása szerint a jövı hónapban megkezdıdik.  
 
Károly utcának a Petıfi utca és a Kölcsey utca közötti szakaszának a pályaszerkezete 
elkészült, napokban a járdarészek is megépítésre kerülnek. Ezután folytatható a Károly 
utcának a Vörösmarty utcától a Telepi útig kiépítendı szakasza. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: tegnap megkezdıdött a Tavaszi Fesztivál. Ezúton 
is szeretném megköszönni a szervezık munkáját. A kiadott programfüzetben szereplı 
programokon jó lenne, ha minél több képviselı részt venni.  
 
Dabasi János Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Föld Napja 
alkalmából történı szemétgyőjtés elkezdıdött, a konténerek folyamatosan kihelyezésre 
kerülnek. A lakosság is rendelhet konténert. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

79/2010. (IV.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: írásban kiküldésre került az anyag, kinek van kérdése, 
hozzászólása az elıterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

80/2010. (IV.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 
Javaslat a Közép-magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. által a 
vecsési diákok részére 2010-ben szervezett pályaorientációs feladatok támogatására 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Tavaly megvalósult ezt a 
program nagy sikerrel az iskolákban, de tavaly pályázott ez a szervezett és abból fedezte 
költségeit. Az iskolák külön kérték, hogy idén is legyen. Kéri a testület támogatását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést, elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy az egyszeri támogatás összege bruttó 1 millió forint legyen. A bizottság a 
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatát a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság által javasolt 
kiegészítéssel. 

 
81/2010. (IV.20.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-

magyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2010-
es évben bruttó 1 millió Ft összegő egyszeri támogatást nyújt a vecsési diákok részére 
szervezett pályaorientációs feladatokra, az általános tartalékalap terhére. A támogatás 
összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 
gondoskodjon az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete módosítására 
vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
Határid ı: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül, 
                  a támogatási szerzıdés aláírására a döntést követı 30 napon belül, 
                  a rendelet módosításának elıkészítése: a költségvetési rendelet 2010. 
                  II. negyedéves  
                  módosítására 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés, 6045/30. hrsz-ú közterület elnevezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

82/2010. (IV.20.) határozat 
 
1./Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 

6045/30 hrsz-ú közút Pöltenberg Ernı utca és Teréz utca közötti szakaszát Sétáló utca 
névre nevezi.  

 
 Határidı: azonnal, az utca elnevezés Monori Körzeti Földhivatalnak történı  
    megküldésére: a döntést követı 15 napon belül 
 
   Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Dózsa György út – Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében 
megvalósítandó betonburkolatú körforgalom kiépítéséhez felajánlott magánterület 
elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag kiküldésre került. A CBA vezetıjével, Rubóczky úrral 
már régen folynak tárgyalások arról, hogy közös erıvel kellene létesíteni körforgalmat ezen a 
forgalmas csomóponton. A tárgyalások során Rubóczky úr felajánlotta, hogy ha szükséges, 
saját területet is felajánl a körforgalom megvalósításához. A csomópont tervezési szakaszában 
derült ki, hogy szükség lenne magántulajdonban lévı területre is. Az ügyvezetı igazgató 
írásbeli nyilatkozatában is megerısítette, hogy az Önkormányzat részére térítésmentesen 
felajánlja a szükséges területet. 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

83/2010. (IV.20.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Vecsés, Dózsa György út – 
Széchenyi út – Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében megvalósítandó 
betonburkolatú körforgalmi csomópont kialakításához szükséges, a RUBÓK Kft. 
tulajdonában lévı 4196/7. helyrajzi számú ingatlanból felajánlott kb. 40 m² nagyságú 
területet elfogadja. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó ingatlanrész 

ingyenes átruházásáról szóló megállapodás aláírására. 
 

     Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
  
     Határidı: a jogerıs forgalomba helyezési engedélytıl számított 30 napon belül 
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3. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat és a megállapodás alapján az ingatlan-

nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

      Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
      Határidı: a jogerıs forgalomba helyezési engedélytıl számított 30 napon belül 

 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és a többször módosított, Vecsés Város 
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet 
módosításának elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. A 
0202-es út a 0181-es útba csatlakozna. Az ottani területnek a tulajdonosai megkeresték az 
Önkormányzatot, hogy kezdeményezze Vecsés hatályos településrendezési terveinek 
módosítását, mivel ez most mezıgazdasági mővelési terület és kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági területre szeretné minısíttetni. Ezért cserébe felajánlotta az Önkormányzatnak, 
hogy megépíti a csomópontot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

84/2010. (IV.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított, 

154/2006.(IX.19.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének 
módosítására az alábbi településfejlesztési döntést hozza: 
 
A tervezett Alacskai út és a gyáli Mátyás király út - Mezı Imre út folytatásában 
megépült összekötı út csomóponti térségének felülvizsgálata szükséges, hogy I. 
ütemben egy körforgalmú csomópont épülhessen a két út csomópontjában. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 
helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 18/2006.(IX.28.) rendeletét 
módosítani kívánja a tervezett Alacskai út – Gyál közigazgatási határ és a gyáli 
összekötı út által határolt, a Településszerkezeti tervben kijelölt gazdasági terület 
vonatkozásában. 

 
A tervkészítés célja: A tervezett Alacskai út – Gyál közigazgatási határ és a gyáli 
összekötı út által határolt, a TSZT-ben kijelölt terület egy részén gazdasági terület 
alakulhasson ki, míg a fennmaradó rész továbbra is mezıgazdasági besorolású 
marad. 
Ennek kapcsán szükséges a tervezett Alacskai út szabályozásának korrekciója is. 
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Finanszírozó: Terra Innova Kft. 
 

3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a kérelmezıvel, mint beruházóval kötendı 
településrendezési szerzıdésben rögzíteni szükséges, hogy a beruházó által tervezett 
beruházással járó összes közvetlen és járulékos költség a kérelmezıt, mint beruházót 
terheli. 

 
4. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban foglaltak 

alapján a kérelmezıvel, mint beruházóval a településrendezési szerzıdést az 
Önkormányzat nevében kösse meg. 

 
5. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 

Határid ı: azonnal,  
   az intézkedés megkezdésére: a döntést követı 15 napon belül,  
   a szerzıdés megkötésére: a döntést követı 60 napon belül 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a LÓTI-FUTI verseny lebonyolítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
 
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, elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúan elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

85/2010. (IV.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy bruttó 

475.800,- Ft összeget biztosít a Városi Lóti-Futi verseny rendezvényre, helikopteres 
repülés céljára az általános tartalékalap terhére. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételérıl, illetve az önkormányzat 2010. 
évi költségvetési rendelete módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl.  

 
Határid ı: azonnal, a rendelet módosításának elıkészítése: a költségvetési rendelet 
2010. II. negyedéves módosítása 
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Felelıs:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 

 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat folyószámla hitelkeret meghosszabbítására 
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, elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

86/2010. (IV.20.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2010. április 

23-tól 2010. október 22-ig terjedı idıszakra 200 MFt folyószámlahitelt vesz igénybe 
a számlavezetı OTP Bank NyRt-tıl. 

2. A Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy a hitel 
visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidı éveiben – a 
felhalmozási és tıke jellegő kiadásokat megelızıen – a költségvetésbe betervezi és 
jóváhagyja, illetve a költségvetési elıirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzıt, hogy fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank NyRt-nél eljárjon, a 
hitelszerzıdést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy a már 
meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbıl adódó éves 
kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§./2/ bekezdésében 
meghatározott korlátozás alá. 

Határid ı:  azonnal, a szerzıdés megkötésére: a döntést követı 3 napon  
belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 Polgármester 
 

(13 igen szavazat, egyhangú) 
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9. napirendi pont: 
Javaslat Ecser Község hatályos településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi 
építési szabályzatának részleges módosítása véleményezési eljárásában való részvételre 
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, elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

87/2010. (IV.20.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Ecser Község 
településszerkezeti terv és szabályozási tervének valamint a helyi építési szabályzatának 
részleges módosítása véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
 
Határid ı: azonnal, a határozat Ecser Község Önkormányzatának történı  
   megküldésére: a döntést követı 5 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztályának a vecsési címer 
versenypólókra történı nyomtatásának engedélyezésére 
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 egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatának 
elfogadását. 

88/2010. (IV.20.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi jelképek 

használatáról szóló 3/1993. (I.19.) Ök. rendelet 5. §-a alapján, engedélyezi a Vecsési 
Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztályának, hogy a serdülı csapat tagjainak 
versenypólójára Vecsés Város címerét rányomtathassák.  

 
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse a Vecsési 

Sportegyesület Nıi Kézilabda Szakosztály serdülı csapatának technikai vezetıjét. 
 

Határid ı:  tájékoztatás: 2010. április 23. 
Felelıs:   Szlahó Csaba  



 14 

                                     polgármester 
 

(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselıt, hogy interpellációjára 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: elfogadom. 
 
12. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek interpellációja van, tegye meg. 
 
Nincs interpelláció. 
 
13. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek kérdése van, tegye meg. 
 
A képviselık száma 14 fı, Balogh Csongor képviselı úr megérkezett. 
 
Oláh László képviselı: az ELMÜ ismét vágja a villanyvezetékek környékén a fákat. Nagyon 
csúnyán vágják, tárgyalni kellene velük, hogy a városképet ne csúfítsák el. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: tudomásom van arról, hogy a János utcai 
gondozó intézetben, ahol pénzért ápolnak idıseket, a betegeket mesterségesen altatják. Úgy 
gondolom, erre oda kellene figyelni, a városnak nem tenne jót, ha ez valamilyen hírközlı 
szervnek a tudomására jutna. 
 
Dr. Végh Katalin képviselı: csak megerısíteni tudom, amit a doktor úr mondott. Többször 
voltam ebben az intézményben. A meghirdetett két-három ágyas szobák igazából 7-8 ágyasak, 
nyomor szinten fekszenek ott az öregek. Több betegem dolgozik ott segédnıvérként 400-500 
forintos órabérért, nincsenek bejelentve, nincs egy mosdató kesztyő, nincs törülközı. 
Vacsorát nem mindig kapnak a betegek.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatalnál 
többször éltünk panasszal. Többször voltak helyszínelni, többször büntették ıket, egyelıre a 
helyzet változatlan. Az ÁNTSZ-nek és az államigazgatási hivatalnak ismételten szóltunk, 
nekik kellene bezárni. Hivatalból többet nem tudunk tenni. A legnagyobb probléma az, hogy 
nincs egy akkora intézmény, ahová 60 embert el tudnak tenni. 
 
14. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek közérdekő bejelentése van, tegye 
meg. 
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Nincs közérdekő bejelentés. 
 
15. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek napirendi javaslata van, tegye 
meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: rendkívüli ülésre kerülne sor május elsı hetében a zárszámadás 
elfogadása miatt, mivel pénzmaradvány elfogadásáról és néhány döntés meghozataláról is 
dönteni kellene, a május 18-i ülés már késı lenne. 
 
A képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


