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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 1/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. január 8-án (pénteken) 11.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott rendkívüli ülésérıl 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. 
Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Vékony Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Balogh-
Pap Orsolya képviselıi referens 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 17 fıs Képviselı-testületbıl 14 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr és Tóth Judit képviselı asszony jelezte, hogy nem tud részt 
venni a rendkívüli ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területén inert anyagok eseti lerakására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2. napirendi pont: 
Javaslat Skribek Zoltán képviselı kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi 
döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: napirend elıtt szeretnék javaslatot tenni, hogy 1 perces néma 
felállással adózzunk Skribek Zoltán képviselıtársunk emlékének. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

1/2010. (I.8.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területén inert anyagok eseti lerakására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
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2. napirendi pont: 
Javaslat Skribek Zoltán képviselı kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi 
döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területén inert anyagok eseti lerakására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az önkormányzat saját kezelésében lévı Lanyi tó rendezésével az 
a Képviselı-testület szándéka, hogy egy rekultivált területet kapjon. Rajnai Ernı helyi 
vállalkozó megkereste Önkormányzatunkat az ügyben, hogy a tulajdonát képezı területen az 
M0-ás építése során kb. 150-200 m3 inert anyag (sóder, agyagos föld) került lerakásra, melyet 
el kell onnan szállítania, kéri hozzájárulásunkat, hogy ezt az anyagot a Lanyi területén 
lerakhassa. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehéz ma inert anyaghoz hozzájutni 
egyrészt a gazdasági válság miatt (kevesebb útépítés, építkezés), másrészt nagyon kevés a 
komoly mennyiségő tiszta föld, vagy sóder, amit ide le lehetne teríteni. Ezek alapján úgy 
gondolom, hogy érdemes megragadni a felkínált lehetıséget. 
A Képviselı-testületnek döntést kellene hoznia arról, hogy engedélyezi-e a beszállítást, illetve 
milyen áron. Utánajártunk annak, hogy milyen díj ellenében lehetne engedélyezni az anyag 
lerakását, ezek alapján javaslom, hogy egy alacsonyabb árat, 600 Ft/m3 + ÁFA -t határozzunk 
meg, hiszen az inert anyagokat sok helyen térítés nélkül befogadják.  
Amennyiben a Képviselı-testület hozzájárul a beszállításhoz, akkor a közterület felügyelık 
ellenırzése mellett a hét végén megtörténhetne az anyag leterítése a vállalkozó által megadott 
rendszámú autókkal. 
 
Vékony Ferenc képviselı: azt szeretném megkérdezni, hogy pontosan mit jelent az, hogy inert 
anyag?  
 
Szlahó Csaba polgármester: inert anyag a föld, agyagos föld és a sóder, de kérem a 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıjét, hogy mondja el a pontos definíciót. 
 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje: én is ezt a definíciót tudom, 
természetesen sitt lerakásáról szó sem lehet. 
 
Balogh Csongor képviselı: amikor a Lanyi környékén jártam sajnálattal állapítottam meg, 
hogy a rekultivációs program keretében adott megkötések (rétegzıdés, tömörség folyamatos 
biztosítása) még mindig nem valósultak meg. A terület le van sorompózva, hordtak oda 
földet, de ez még nagyon kevés, hengerezésnek pedig nyoma sincs. A Strongvektor 1998 Kft. 
- akivel korábban szerzıdést kötött az Önkormányzat ennek a területnek a rendezésére – nem 
tett eleget a vállalt kötelezettségének, és mivel végelszámolás alatt áll, ez már nem is fog 
megtörténni. 
Az inert anyag fogalmának utánanéztem az interneten, és értelmezésem szerint az építési 
törmeléket is ide lehet sorolni, mert nem enged gázt, levet.  
A lerakást támogatom azzal a kéréssel, hogy meg kell vizsgálni, hogy a rétegzıdésnél még 
azon a szinten legyünk, ahol ez az anyag lerakható. 
Amennyiben 600 Ft/m3 + ÁFA áron engedjünk beszállítani, akkor kérni kell a vállalkozót, 
hogy az alacsony árra tekintettel a lerakott anyagot tömörítse is. 
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Szlahó Csaba polgármester: a 600 Ft/m3 + ÁFA javasolt ár, a tájékozódás alapján került 
megállapításra, természetesen más összeg is meghatározható. Ismételten felhívom a 
figyelmet, hogy föld, tiszta anyag beszállításáért a beszállítók nem szívesen fizetnek, mert 
nagyon sok helyen térítésmentesen befogadják.  
A Lanyi területének van egy rekultivációs terve, amivel kapcsolatban a Képviselı-testület 
utoljára 2008. decemberében hozott döntést. A határozatban szereplı feladatokat tartalmazó 
szerzıdést a vállalkozó nem írta alá. Ettıl az idıponttól kezdve jelentıs beszállítás nem 
történt erre a területre. Ami számunka kedvezı, hogy körbe humuszréteg került elhelyezésre, 
ami egyrészt nagyon drága, másrészt emiatt oldalról nem tudnak mindenféle szemetet lerakni. 
A Lanyi rekultivációval kapcsolatban a Képviselı-testület legfontosabb álláspontja, hogy 
lehetıség szerint minél hamarabb legyen egy felparcellázható terület. Ennek érdekében 
próbáltunk már egyeztetni a repülıtérrel, építkezésekkel, hogy homogén anyagokat (pl. 
földet) tudjunk beszerezni, de eddig még nem jártunk sikerrel.  
 
Vékony Ferenc képviselı: támogatom az elıterjesztést azzal a kéréssel, hogy az odaszállított 
földet a vállalkozó rendezze is el. 
 
Mohainé Jakab Anikó: az elıterjesztésben is szerepel, hogy Rajnai úr vállalja az odaszállított 
inert anyag planírozását. A környezetvédelmi hatóság amikor aláírta az Önkormányzat nevére 
a határozatot, abban pontosan meghatározta, hogy hulladékmentes inert anyagot lehet erre a 
területre leteríteni, tehát sitt lerakása szóba sem jöhet. 
 
Oláh László képviselı: az anyag befogadását a Lanyinál ellenırzik-e majd, hogy ténylegesen 
inert anyag kerül-e be, és milyen mennyiségben? Továbbá ellenırizni kellene azt is, hogy 
ebbe az inert anyagba nem került-e a munkagépekbıl kifolyt gázolaj, motorolaj? 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Vagyongazdálkodási Osztály is ellenırzi, hogy inert anyag 
kerüljön lerakásra, a beszállítást pedig végig figyelemmel kísérik a közterület felügyelık. A 
cél az, hogy veszélyes hulladék ne kerüljön a területre, erre kiemelten ügyelni fognak. 
 
Dabasi János képviselı: vegyük figyelembe, hogy ez a kb. 150 m3 anyag jelentéktelen 
mennyiségő ahhoz képest, amennyi még kellene a Lanyi feltöltéséhez. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.  
 

2/2010. (I.8.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Rajnai Ernı a 
Lanyi tó területére kb. 150-200 m2 mennyiségő inert anyagot beszállíthat 600 Ft/m3 + 
ÁFA lerakási díj fejében, utólagos elszámolással azzal, hogy vállalja a lerakási terület 
rendezését (planírozását) is. 
A beszállítás a döntést követıen azonnal megkezdhetı. 
 
Határid ı: azonnal, az értesítésre: a döntést követıen 
 
Felelıs Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
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2. napirendi pont: 
Javaslat Skribek Zoltán képviselı kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi 
döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném felkérni Tábori Ferenc alpolgármester urat, hogy 
vezesse tovább a képviselı-testületi ülést, és ennek a napirendnek a tárgyalását. Szeretném 
bejelenteni, hogy a családi érintettség révén nem kívánok részt venni a szavazáson. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: mint ismeretes, képviselıtársunk 2009. december 23-án 
elhunyt. 1994 óta volt önkormányzati képviselı, mindannyian jól ismerjük tevékenységét. 
Elsı alkalommal listáról, majd minden választáson egyéni választókerületbıl került a 
Képviselı-testületbe, ez mutatja, hogy a lakosság körében is elismert ember volt. Korábban a 
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság, késıbb, immár 8 éve a Gazdasági 
Bizottság elnöke volt. Nagy szerepet vállalt a költségvetések összeállításában, így utólag 
megállapítható, hogy mindig stabil, jó költségvetések készültek. Jó hozzáállással dolgozott, az 
ellenzékkel is folyamatosan egyeztette a felmerült kérdéseket. 
Azt a javaslatot szeretném tenni, hogy Vecsés Város Önkormányzata Skribek Zoltánt saját 
halottjává nyilvánítsa, és adományozzon számára díszsírhelyet.  
Van-e valakinek hozzászólása, hozzáfőznivalója? 
 
Vékony Ferenc képviselı: javaslom, hogy két külön határozatot hozzunk a témában, mivel 
azt, hogy saját halottunknak tekintjük képviselıtársunkat az számomra természetes, 
egyetértek vele, de a díszsírhely adományozásától tartózkodni szeretnék.  
 
Saska Istvánné képviselı: Skribek Zoltán 16 évig volt a város képviselıje, munkájával 
nagyban hozzájárult Vecsés fejlıdéséhez. Az elsı pillértıl kezdve végig jelen volt, bármikor 
meg lehetett ıt keresni a problémákkal akár a lakosságnak, akár a kollégáknak. Éppen ezért 
úgy gondolom, hogy érdemeit elismerve az Önkormányzat adományozzon számára kiemelt 
díszsírhelyet. 
 
Balogh Csongor képviselı: messzemenıkig egyetértek Saska Istvánné képviselı asszonnyal. 
Ugyanakkor én is tartózkodni fogok a díszsírhely adományozásának megszavazásától, mert 
úgy gondolom, hogy sem képviselıtársunknak, sem a családjának nincs szüksége arra, hogy 
ismételten rosszindulatú szóbeszéd tárgyává váljanak. Az én emlékezetemben Zoltán 
díszsírhely nélkül is megmarad.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: Vékony Ferenc képviselı kezdeményezésére a határozati 
javaslatot két részletben teszem fel elfogadásra. Elıször is szavazásra teszem fel, hogy 
Skribek Zoltánt az Önkormányzat saját halottjának tekintse. 
 

3/2010. (I.8.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Skribek Zoltán 
volt települési képviselı úr tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megırzi, saját 
halottjának tekinti a temetkezési költségek átvállalása mellett. 
 
Határid ı: azonnal 
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Felelıs Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: novemberben fogadta el a Képviselı-testület a temetırendelet 
módosítását, amelyben konkrétan szerepel, hogy kétféle díszsírhely létezik a vecsési 
temetıben. Minden parcella elsı sora díszsírhely, ez bármely állampolgár számára elérhetı, 
illetve azoknak a személyeknek, akik politikai és társadalmi tevékenység terén életükben 
jelentıs érdemeket szereztek örök idıre szóló, kiemelt díszsírhelyet adományozhat az 
Önkormányzat. Errıl kell szavaznia a Képviselı-testületnek, a döntéshez minısített többség 
szükséges. Természetesen a családnak joga van hozzátartozóját a határozattól függetlenül 
máshova temettetni.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel, hogy képviselıtársunknak az 
Önkormányzat kiemelt díszsírhelyet adományozzon. 
 

4/2010. (I.8.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Skribek Zoltán 
volt települési képviselı úr részére a város temetıjérıl és használatának szabályairól 
szóló többször módosított 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet 7. § (3) bekezdésében megjelölt 
díszsírhelyet adományoz. 
 
Határid ı: azonnal 
 
Felelıs Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(11 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném elmondani, hogy a család köszönettel és tisztelettel 
elfogadja a Képviselı-testület döntését, és megtiszteltetésnek érzi. 
Mivel a temetés várható idıpontja január 19-e, ezért a Képviselı-testület ülését javaslom 
január 26-ára áttenni. 
 
A jelenlévıknek megköszönöm a munkát, a Képviselı-testület ülését 11 óra 55 perckor 
befejezte. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Víghné Bárány Tímea 


