
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének  2008. augusztus 28-
án megtartott rendkívüli ülésérıl  (Vecsés, Szent István tér 1. 16.00 óra) 

 
Jelen vannak:  

Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Lugosi Mária, 
Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc. 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület megjelent tagjait. 
Megállapítja, hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, mivel 10 fı 
képviselı jelen van. 
Az ülést megnyitja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A mai napon két elıterjesztés kerül megtárgyalásra:  
 
1.Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása belterületi utak fejlesztésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felhívja a Tisztelt Képviselı-testület figyelmét, hogy az elıterjesztésben tévesen 
szerepel az Árpád utca, ennek alapján a határozati javaslatban módosításra kerül 
az útépítés teljes beruházási költsége és az önrésszel kapcsolatos költség 
meghatározás is az alábbiak szerint: a projekt teljes összköltsége: 387.505.645 
Ft, melyhez az Önkormányzat 174.377.540 Ft önrészt a 2009. évi 
költségvetésben biztosítja.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság a módosított elıterjesztést és határozatot elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, mely szerint a projekt teljes összköltsége: 387.505.645 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 174.377.540 Ft önrészt a 2009. évi költségvetésben biztosítja,  
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melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

154/2008.(VIII.28.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
„Belterületi utak fejlesztésére” (kódszám: KMOP-2008-2.1.1/B) kiírt 
pályázatra Vecsés Város Önkormányzata Vecsés Város belterületi 
útjainak fejlesztésére pályázatot nyújtson be. 
A projekt teljes összköltsége: 387.505.645 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 174.377.540 Ft önrészt a 2009. évi költségvetésben 
biztosítja. 

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

 
Határid ı: 2009. évi költségvetés elfogadása 
Felelıs: Takács Mária  

Jegyzı 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 
Határid ı: 2008. szeptember 5. 
Felelıs: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
2. Napirendi pont: 
Falusi Általános Iskola módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása  
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Képviselı-testület elfogadta a határozatot, mely szerint ez év szeptemberétıl 
felmenı rendszerben kétnyelvő kisebbségi oktatás indul. Ehhez a meglévı 
Pedagógiai Programot módosítani kellett, melyet az iskola jóváhagyott. A 
törvény elıírja, hogy Pedagógiai Program módosításakor  szakértıi véleményt 
kell beszerezni. Ez megtörtént, az anyag az elıterjesztés melléklete.  
Kéri a Képviselı-testületet, hogy a módosított Pedagógiai Programot fogadja el. 
A határozati javaslatban 2. pontként szerepeljen, hogy a régi Pedagógiai 
Programot hatályon kívül helyezi a Képviselı-testület.  
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A Német  Nemzetiségi Önkormányzat egyetértett a Pedagógiai Program 
elfogadásával.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, mely szerint a Falusi Általános Iskola régi Pedagógiai Programját 
hatályon kívül helyezi a Képviselı-testület, melyet 10 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

155/2008.(VIII.28.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Falusi 
Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch Pedagógiai Programját – 
az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig – jóváhagyja. 

 
2) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Falusi Általános 

Iskola – Dorfschule Wetschesch hatályban lévı  Pedagógiai 
Programját – hatályon kívül helyezi. 

 
3) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı 
 
Siry  Lászlóné 


