
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat  Képviselı-testületének 2008. július  22-én meg-
tartott ülésérıl Vecsés Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra).  
 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi 
Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek 
Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária Jegyzı asszonyt, 
a Hivatal osztályvezetıit, a helyi TV képviselıit, valamint a megjelent érdeklı-
dıket.  
A testületi ülésen Lırincz Ferencné, Vékony Ferenc, dr.Fekete Károly, Balogh 
Csongor és Czibolya Zoltán képviselı urak más irányú elfoglaltságuk miatt nem 
tudnak részt venni. Dr.Gerencsér Balázs és  Skribek Zoltán képviselı urak  ké-
sıbbre jelezték érkezésüket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 
mivel 10 fı képviselı jelen van. 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
Felvétel: 
 
A Városközpont elızetes akcióterületi tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Polgármester egyszeri kereset kiegészítése 
Elıterjesztı: Takás Mária 
   Jegyzı 
 
Vecsés Város Település-szerkezeti tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott.  
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A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi:  
 
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: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti  Szolgálat 2008. év I.félévi munká-
járól 
Elıterjesztı:Koródi Ágnes  
  Vezetı helyettes 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2008.I.félévi munkájáról  
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia 
  Gond.Központ vezetıje  
5.Napirendi pont: 
Semmelweis Bölcsıde részére álláshely biztosítása  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
6.Napirendi pont: 
Polgármester egyszeri kereset kiegészítése 
Elıterjesztı: Takás Mária 
   Jegyzı 
7.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi pályázatok kiírása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8.Napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı  
9.Napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
10.Napirendi pont: 
A GYÁVIV  ügyfélszolgálat Irodájával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz a 
vállalkozói szerzıdés-tervezet jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
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  Polgármester 
11.Napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Hanek Gábor 
  Pü.Biz.elnöke 
12.Napirendi pont: 
Az un. LRI telkek megvásárlásának ügyintézési költségéhez fedezet biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
13.Napirendi pont: 
A Városközpont elızetes akcióterületi tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
14.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása Vecsés Városközpont közterületeinek elızetes felmé-
résére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
15.Napirendi pont: 
Az 52/2008.(IV.8.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
16.Napirendi pont: 
MSzDP kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
17.Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
18.Napirendi pont: 
Rendeletalkotás igazgatási szünetrıl 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
19,Napirendi pont: 
Városi ünnepség költségeihez fedezet biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
20.Napirendi pont: 
Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi programjának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
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21.Napirendi pont:  
Polgárırség kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester  
22.Napirendi pont: 
Közjegyzı részére helyiség biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
23.Napirendi pont: 
Nyomravezetıi díj  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
24.Napirendi pont: 
A Vecsési Sporttelep felújítási munkálatai II. üteméhez pótelıirányzat biztosítá-
sa 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
25.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
26.Napirendi pont: 
Vecsés Város Település-szerkezeti tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  polgármester 
27.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
28.Napirendi pont: 
Interpelláció 
29.Napirendi pont: 
Kérdés 
30.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
31.Napirendi pont: 
Napirendi  javaslat 
 
Zárt ülés: 
32.Napirendi pont: 
Pest megyei Környezetvédelmi Díj adományozásának kezdeményezése 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mg.Biz.elnöke 
33.Napirendi pont: 
A Kisfaludy Utcai Óvoda intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 



 5 

Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
34.Napirendi pont: 
Csábi  Istvánné    fellebbezése  
Elıterjesztı:Saska Istvánnéő 
  Szoc.Biz.elnöke 
35.Napirendi pont: 
Aschenbrenner Lászlóné    fellebbezése 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
36.Napirendi pont: 
Simonovics Károlyné fellebbezése 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az így kialakult napirendi pontok egészét, melyet a Képvise-
lı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadott.  
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nagyon sok problémát okoztak az elmúlt hetekben az özönvíz szerő esızések. A 
legnagyobb problémát a belterületen a szennyvízkiömlések jelentették, így a 
csapadékvíz bezúdulása a szennyvízelvezetı rendszerbe. Ennek a megoldásán 
folyamatosan dolgoznak. Megrendeltek ároképítéseket, átereszeket és árkokat 
építenek, amelyek elsısorban családi házak védelmére készülnek. Van kb 10 
pontja a városnak, ahol az esıvíz a lakóházakat fenyegeti. Még nagyobb prob-
lémát jelentett  az aluljáró és a körforgalmak vízzel történı elöntése. Ez nem ön-
kormányzati hatáskör, nem az önkormányzat  építette. Számos körülményt kell 
megvizsgálni, hogy egyáltalán hogyan szerezték meg  a vízjogi engedélyeket az 
építık. Összehívtak egy megbeszélést, amelyen minden érintett megjelent és 
próbáltak olyan megoldást találni, hogy miként lehetne minél hatékonyabbá ten-
ni a vízelvezetı rendszert. Azt azért meg kell jegyezni, hogy ilyen mennyiségő 
csapadékra tervezni nagyon nehéz. Ennek ellenére próbálják enyhíteni a károkat. 
Örömtelibb esemény, hogy a vasúti átjárónál a nagysorompónál átadásra került 
július 5-én a Honfoglalási Emlékmő, amely térrendezéssel együtt elkészült és ez 
folytatódik a Berzsenyi utca kivezetésével a Bajcsy Zs. útra.  
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A belterületi úthálózat fejlesztése pályázatokkal kapcsolatban elıkészítés alatt 
áll az anyag. A közbeszerzési eljárást megindították. Az ajánlati felhívást meg-
tették és az ajánlatok megérkeztek. Öten vették ki az anyagot. Számos más pá-
lyázatot is beadtak. A Tündérkert Óvoda pályázattal kapcsolatban még nem kap-
tak értesítést. Benyújtásra került a Semmelweis Bölcsıde pályázat, amit befo-
gadtak. Ugyanígy a  Vecsési Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére nyúj-
tottak be pályázatot, ami 90 %-os támogatási intenzitású. A városközponti pá-
lyázatot is befogadták, most a hiánypótlási szakaszban vannak. A Kisfaludy ut-
cai Óvodába játékok beszerzésére nyújtottak be pályázatot. Ugyanígy a Károly 
utca és a  Budai N.Antal utcára is benyújtásra  került a pályázat.Reméli, hogy 
ezt is kedvezıen fogják elbírálni a Középmagyarországi Regionális Tanácsban.  
A vismajor pályázat, amit a Falusi Iskola üvegkárainak enyhítésére nyújtottak be 
kedvezı elbírálásban részesült, 1,7 millió Ft-ot nyertek.  
A monori közjegyzıvel tárgyalásokat kezdtek és eredményre jutottak.a közjegy-
zıi ügyfélfogadás kiterjesztésével kapcsolatban. Ha biztosítják részére a helyet, 
úgy ügyfélszolgálati idıpontot ad majd a közjegyzı.  
A repülıtéri zajmérıket elhelyezték, a zajszint mérése már megkezdıdött.  
Az LRI telkek megvásárlásával kapcsolatban már tudják a végsı árat, ha rábó-
lint a Vagyonkezelı Zrt. 50 millió Ft értékben megásárolható 11 ezer m2-es te-
rület.  
Az Achim A. utca mindkét vége rendezésre került. 
A Temetı kerítésének építése megkezdıdött. 
Ugyanígy elkezdıdött a Focipálya beruházás. 
Nagy eredmény, hogy a buszfordulóban a rossz helyen lévı oszlopot az ELMŐ 
áthelyezte.   
5 millió Ft értékben rendeltek meg árokásást, építést. A padkarendezés is elkez-
dıdött.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Az MO útgyőrő és a vecsési 46100 jelő bekötı út csomópontjánál kialakított 2 
db körforgalom tekintetében annak rendezetlensége miatt 2008. július 10-én tar-
tottak egyeztetı megbeszélést az érintett szervekkel. A megbeszélés során meg-
állapítást nyert, hogy nincs forgalomba helyezési engedély, ezért új eljárás kez-
deményezésére van szükség a kezelı, illetve az építtetı oldaláról.  
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 11 fı.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott.  
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

elfogadta. 
 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti  Szolgálat 2008. év I.félévi munká-
járól 
Elıterjesztı:Koródi Ágnes  
  Vezetı helyettes 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a megjelent intézmény vezetı asszonyt, valamint helyettesét.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja az elıterjesztést. Nagyon köszöni 
az alapos munkát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Külön köszönti Tárnokiné Törı Krisztinát, aki eljött a beszámoló megtárgyalá-
sára. Az anyagot áttanulmányozta, kérdése, hogy a mikrokistérségi együttmőkö-
dés eredményes-e, valamint mi a véleménye az elmúlt fél évben a közös munká-
ról? 
 
Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetı: 
2008. január 1-tıl a mikrokistérségi együttmőködés 4 települést lát el /Maglód – 
Gyömrı – Ecser és Vecsés/.  A Hivatal közremőködésével újra kellett írni az 
SZMSZ-t, ezen kívül sok adminisztratív és szervezési munkát igényelt a feladat. 
Kezdetben nehéz volt, mivel 3 városról és egy községrıl van szó, így ezeknek 
más-más jellegő problémájuk is volt. Nehéz a koordinációs munka annak érde-
kében, hogy mindenhol ugyanolyan, hasonló színvonalú ellátáshoz jusson a la-
kosság. Eljutottak addig, hogy összehangolt munka folyik, nem lát olyan prob-
lémát, ami ezt a mőködést veszélyeztetné. A mikrokistérségi együttmőködésbıl 
anyagi elıny is származott, ami a 4 települést tekintve több, mint 24 millió Ft. 
Vecsésen ebbıl 2 státuszt fejlesztettek és dologi kiadásokra is tudtak pénzt for-
dítani. Az ellátás magasabb színvonalú lett. Olyan ellátásokat vezettek be, ami 
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eddig nem volt. Ilyen pl. a nyári napközi is, mellyel mindenki jól járt. A gesztor 
szerepét Vecsés vállalta.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni az intézményvezetı beszámolóját és további jó egészséget kíván. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:.  
 

120/2008.(VII.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. év I. félévi 

munkájáról szóló  beszámolóját elfogadja. 
 

 
4.Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2008.I.félévi munkájáról  
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia 
  Gond.Központ vezetıje  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti az intézményvezetı asszonyt. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A beszámoló alapos és mindenre kiterjedı, a Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszöni az intézményvezetı beszámolóját és további jó egészséget kíván. 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: .  
 
 

121/2008.(VII.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Gondozási Központ 2008. év I. félévi 

munkájáról szóló  beszámolóját elfogadja. 
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5.Napirendi pont: 
Semmelweis Bölcsıde részére álláshely biztosítása  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság úgy döntött, hogy 1 fı gondozói állást biztosít addig, amíg az új fel-
adat ellátására nincsenek számszerő adatok. Továbbá javasol 1 fı technikai dol-
gozót, mert ez a státusz tavaj szeptember óta betöltetlen. Ezt a két állást javasol-
ja a Testületnek elfogadásra.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a Semmelweis Bölcsıde ré-
szére 1 fı gondozói és 1 fı technikai álláshely biztosítását, melyet a Képviselı-
testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott és meghozta határozatát: 
 

122/2008.(VII.22.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. szeptem-
ber 1-tıl a Semmelweis Bölcsıde részére 1 fı gondozónıi és 1 fı tech-
nikai dolgozó álláshelyet biztosít. 
Az álláshelyekhez szükséges bérfedezetet a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján külön eljárási rend 
szerint fogja biztosítani. 

 
2) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
            polgármester  

 
 
6.Napirendi pont: 
Polgármester egyszeri kereset kiegészítése 
Elıterjesztı: Takás Mária 
   Jegyzı 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és javasolja az elıterjesztés elfogadását.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

123/2008.(VII.22.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kéri a MÁK 
Regionális Igazgatóságától a Polgármester egyszeri bruttó 15.000,-Ft 
kereset-kiegészítésének átkönyvelését.   

 
2) Felkéri a jegyzıt, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásáról gon-

doskodjon. 
 

 
 Határidı: azonnal  
 Felelıs:    Takács Mária 

        jegyzı 
 
 
7.Napirendi pont: 
Intézményvezetıi pályázatok kiírása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ezen a napirendi ponton belül két elıterjesztést tárgyal a Képviselı-testület.  
 
1./ 
Pályázat kiírása az Oktatási Intézmények Központi Konyhája intézményvezetıi 
állására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
    Polgármester 
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Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt  egyhangúlag elfogadásra ajánlja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 
 

124/2008.(VII.22.) határozat 
 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír 
ki a határozat melléklete szerinti felhívással az Oktatási Intézmé-
nyek Központi Konyhája  intézményvezetıi állásának betöltésére. 

 

2) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ in-
ternetes oldalán, Vecsés város honlapján, a Vecsési Tájékoztató-
ban, valamint a Vecsési TV-ben történı megjelentetésérıl. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
      Jegyzı 

 
 
 

Pályázati felhívás 

 

A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 

A meghirdetett munkahely: 

Oktatási Intézmények Központi Konyhája 

2220. Vecsés,  Tinódi u. 2. 
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A meghirdetett beosztás: 

Intézményvezetı 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakirá-
nyú felsıfokú szakképesítés 

- legalább 2 éves vezetıi gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
 

A pályázathoz csatolni kell: 

- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 

 

Egyéb juttatások: 

Magasabb vezetıi pótlék 

 

A megbízás ideje: 

2008. október  01-tıl határozatlan idejő 

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

2008. augusztus 31. 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 

Szlahó Csaba polgármester 

(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A 2008. szeptember havi Képviselı-testületi ülés. 

 

 

 

 
 

2./ 
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Pályázat kiírás a Vecsési Egészségügyi Szolgálat vezetıi állására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Tájékoztatja a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Pályázati felhívásban „A 
megbízás ideje: 2009. február 01. – 2014. január 31.”-re módosul.  
 
 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt a módosítással egyhangúlag elfoga-
dásra ajánlja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

125/2008.(VII.22.) határozat 
 

3) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír 
ki a határozat melléklete szerinti felhívással a Vecsési Egészség-
ügyi Szolgálat  intézményvezetıi állásának betöltésére. 

 

4) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás Egészség-
ügyi Közlönyben, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ internetes oldalán, Vecsés város hon-
lapján, a Vecsési Tájékoztatóban, valamint a Vecsési TV-ben tör-
ténı megjelentetésérıl. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
       Jegyzı 
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Pályázati felhívás 

 

A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 

A meghirdetett munkahely: 

Vecsési Egészségügyi Szolgálat 

2220. Vecsés,  Telepi út 68. 

 

A meghirdetett beosztás: 

Intézményvezetı 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi végzettség 
- egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szak-

irányú továbbképzési szakon szerzett képesítés 
- legalább 5 éves vezetıi gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- orvos-közgazdász szakképesítés elıny 
 

A pályázathoz csatolni kell: 

- szakmai önéletrajzot, 
- erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 

 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 

 

Egyéb juttatások: 

Magasabb vezetıi pótlék 

 

A megbízás ideje: 

2009. február  01.- 2014. január 31. 

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenéstıl számított 30 nap 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
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Szlahó Csaba polgármester 

(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázat benyújtási határidejét követı  Képviselı-testületi ülés. 

 
 
 
8.Napirendi pont: 
A szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díját nem határo-
zatban, hanem rendeletben kell megállapítania a Képviselı-testületnek. Az errıl 
hozott határozat visszavonásra kell, hogy kerüljön.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság támogatja a rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 11 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meg-
hozta határozatát: 
 

126/2008.(VII.22.) határozat  
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megál-
lapításáról szóló 64/2008.(IV.29.) határozatát. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet, melyet 
a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét:  
 
 

15/2008.(VII.22.) rendelet 
 

Vecsés város Önkormányzatának 
15/2008.(VII.22.) rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet módosításáról 
 

 
 
Vecsés város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális ellátásokról 
szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következı 
rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az R. 26/A.§-al, valamint e rendelet mellékletével egészül ki a következık 
szerint: 
„26/A.§A Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díját a 
Képviselı-testület a rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.” 
 
2.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
      (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az R.17.§ (2) bekezdése hatá-
lyát veszti. 
 
 

 
 Szlahó Csaba      Takács Mária  
 Polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
                             Melléklet a 20/2003.(XI.25.) rendelethez 
 
 

A Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjai 
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Ellátások Intézményi térítési díj 

 
         Személyi térítési díj 

  

 

 
120. 000.-Ft jövede-

lem felett 
ÖNYM 150% felett 

42.750.-Ft .-tól 
ÖNYM 150% alatt 

42.750.-Ft.-ig 
napi 1 ét-
kezés 

 
380.-Ft/nap 

 
336.-Ft/nap 

 
168.-Ft/nap 

kiszállítás 
 

147.-Ft/nap 
 

85.-Ft/nap 
 

43.-Ft/nap 
napi 3 ét-
kezés 

 
490.-Ft/nap 

 
480.-Ft/nap 

 
240.-Ft/nap 

gondozás 
 

1.140.-Ft/óra 
 

800.-Ft/óra 
 

400.-Ft/óra 

klub  
 

1.210.-Ft/nap 
 

100.-Ft/nap 
 

50.-Ft/nap 
klub 
+étkezés 

 
1.700.-Ft/nap 

 
580.-Ft/nap 

 
290.- Ft/nap 

 
Eseti térítési díjak (jövedelemtıl függetlenül) 

 
eldobható ételhordó    80.-Ft/nap /2db/ 
mosás   100.-Ft/alkalom 
hétvégi étkeztetés                               528.-Ft/adag 
vendég ebéd                               516.-Ft/adag 
 
  
 
 
9.Napirendi pont: 
Átcsoportosítás a szociális kereten belül 
Elıterjesztı:Saska Istvánné 
  Szoc.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangú javaslata alapján terjesztették a Képviselı-testület elé a 
határozati javaslatot. A közmunkások foglalkoztatásáról van szó. Ha ez beveze-
tésre kerül és mindenkiben tudatosul, hogy pénzért is lehet dolgozni, akkor vé-
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leménye szerint ezzel csökkenne a segélykérések száma. A Szociális Bizottság 
ehhez biztosítana 5 millió Ft-ot.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Fentiek alapján munkalehetıséget ajánlanak azoknak, akik eddig segélyt kaptak. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

127/2008.(VII.22.) határozat  
 

 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 

költségvetés 4. sz. melléklet 1.7.4 átmeneti segély sorának összegébıl 
5.000.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi a munkahellyel és jövede-
lemmel nem rendelkezık részére munkadíj és járulékai kifizetésére. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el 

és azt terjessze a képviselı-testület elé. 
 

Felelıs: Takács Mária 
     Jegyzı  
 

         Határidı: negyedévi rendelet módosítás 
10.Napirendi pont: 
A GYÁVIV  ügyfélszolgálat Irodájával kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz a 
vállalkozói szerzıdés-tervezet jóváhagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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128/2008.(VII.22.) határozat  

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vecsési ügyfélszol-
gálati irodaépület létesítése” elnevezéső projekt kivitelezıjének kiválasztá-
sához a Dr. Dudás Melinda hivatalos közbeszerzési tanácsadó által elkészí-
tett Szerzıdés-tervezetet jóváhagyja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULUM 
 
Jelen szerzıdés a „Vecsési ügyfélszolgálati irodaépület létesítése” elnevezéső beruházás, nyílt 

közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre, annak érdekében, hogy a nyertes Ajánlattevı a 

beruházáscélok megvalósulását minél hatékonyabban biztosítsa. Jelen szerzıdés a minı-

ségügyi folyamatok szoros betartásával kerül végrehajtásra. 
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A szerzıdés alanyai: 
 
 
MEGRENDELİ 

 

Vecsés Város Önkormányzata  

továbbiakban, mint Megrendelı 

Székhelye: Vecsés, Szent István tér 1. 

Adószám: 15392165-2-13 

Képviseli: Szlahó Csaba Polgármester 

Telefon: 06-29- 352-000/221. mellék 

Telefax: 06-29- 352-009 

E-mail: titkarsag@vecses.hu 

 

valamint  

 

 

VÁLLALKOZÓ 

 

…………………………………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó 

Székhelye:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Statisztikai számjel:  

Képviseli:  

Telefon:  

Telefax:  
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E-mail:  

Kapcsolattartó:  

 

Együttesen a továbbiakban: Felek. 
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A szerzıdés tárgya 
 

1. Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Vecsési ügyfélszolgálati irodaépület 

létesítése, a meglévı lakó és gazdasági épület bontása, GYÁVIV új irodaépülete, 

nyitott szín, külsı, belsı parkoló és utcai kerítés létesítése, vállalkozási szerzıdés 

keretében” tárgyú beruházást. A Közbeszerzési Értesítıben  napján megjelent, 

KÉ számon közzétett ajánlati felhívás elıírásai és az ajánlati dokumentáció alapján, 

valamint a Vállalkozó által arra beadott nyertes ajánlat szerint /melyek a további-

akban a szerzıdés részét képezik/, figyelembe véve az eljárás során az ajánlattevı 

által feltett kérdéseket és az ajánlatkérı által azokra adott válaszokat. A részletes 

feladatokat jelen szerzıdés és mellékletei tartalmazzák. A Vállalkozó minden erıfe-

szítést megtesz a szerzıdés megfelelı idıben történı teljesítése érdekében. 
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Fizetési feltételek 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerzıdés Elfogadott Végösszege 

…………………………. HUF + ÁFA, azaz ……………………. forint + ÁFA 
(összesen bruttó …………………. HUF), amely azonos az Egyösszegő Ajánlati Ár-
ral. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozási díj fix átalánydíj. 

 
2. A Szerzıdéses Ár megegyezik az Ajánlati Árral. A Szerzıdéses Ár kiigazítására kizáró-

lag a Szerzıdés feltételei szerint kerülhet sor. A Szerzıdés Elfogadott Végösszege az 
Egyösszegő Ajánlati Árral azonos.  

 
3. A vállalkozási díj magába foglalja a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének 

ellenértékét, valamint az annak során felhasznált anyagok teljes értékét, vagyis Vállal-
kozó a vállalkozási díjon kívül más ellenértékre vagy térítésre nem jogosult. A vállalko-
zási díj magába foglalja továbbá az esetleges árváltozások kihatásait, az esetlegesen 
felmerülı tervezési, engedélyezési és építési költségeket, a felvonulási terület biztosítá-
sát és ezzel kapcsolatos költségeket, szakfelügyeletet, továbbá a kivitelezéshez szüksé-
ges hatósági és egyéb - engedélyek költségeit, az ágazati és egyéb szabványokban, mő-
szaki elıírásokban, valamint mintavételi, - minıségi feltételekben elıírt mintavétel, 
vizsgálat, mérés költségeit, kötelezı vizsgálatok költségeit, több vállalkozó esetében az 
együttmőködést biztosító költségeket, valamint a kivitelezéssel összefüggı egyéb költ-
ségeket. 

 
4. A Felek rögzítik, hogy a számla benyújtása teljesítés igazolása esetén történhet meg.  A 

teljesítés igazolását a Felek közös jegyzıkönyvben teszik meg. A jegyzıkönyv tervezet 
elkészítése a Vállalkozó feladata. A Megrendelı által elfogadott teljesítés igazolását kö-
vetıen a Vállalkozó jogosult a számlát kiállítani és a Megrendelı felé benyújtani, amely 
számlákat a szerzıdésben megjelölt bankszámlára közvetlenül fizeti meg Vállalkozó 
részére. 

 
5. Az átutaláshoz szükséges adatokat a Vállalkozó a Megrendelı rendelkezésére bocsátja 

és azok megváltozását haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Megrendelınek. A 
közlés vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredı következményekért a 
Megrendelı nem tartozik felelısséggel. 

 
6. A Megbízó részletfizetéseket teljesít, így Vállalkozó részszámlák benyújtására jogosult. 

Ezzel kapcsolatosan Megrendelı elıírja a Vállalkozónak, hogy a kifizetések ütemezé-
sére úgy van lehetısége, hogy amennyiben a jelen szerzıdésben meghatározott résztel-
jesítéseket a mőszaki ellenır elfogadta, és átvette, vállalkozó jogosult számlát benyúj-
tani. A következı mőszaki paraméterekhez kötött részteljesítésekre van lehetıség. 
 

1. bontási munkálatok befejezése, tereprendezés 
2. szerkezetkész állapot – fıfalak, födémszerkezet, tetı nélkül 
3. szakipar elvégzése- gépészet, elektromos munkálatok-, épület vako-

lása, teljes befejezése 
4. a kész állapota az épületnek, mőszaki átadás-átvétel 
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7. Amennyiben a Megrendelı úgy ítéli meg, hogy a teljesítés nem szerzıdésszerő a vállal-

kozói teljesítés átvételét megtagadhatja. Ebben az esetben a Megrendelı értesíti a Vál-
lalkozót a teljesítés elfogadásának megtagadásáról és felhívja a hiányosságok pótlásá-
nak javasolt módjára és a korrekciós lehetıségekre. 

 
8. Megrendelı a benyújtott számla elfogadásától számított késedelmes fizetés esetén 5 %, 

azaz öt százalék éves kamatnak megfelelı napi késedelmi kamat fizetésére köteles Vál-
lalkozó részére. 

 
9. Megrendelı által elfogadott teljesítési igazolással alátámasztott, és megfelelı formá-

tumban benyújtott számla befogadását követı 30 napon belül köteles, a Vállalkozó 
részére fizetést teljesíteni.  

 
10.  A számla kifizetése banki átutalással történik. A számla formátumára a magyar jog 

elıírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a Megrendelı, amelyik befo-
gadására a magyar jog szabályai szerint jogosult. A teljesítésigazolásnak a számla mel-
lékletét kell képeznie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

A szerzıdés idıtartama: 
 

1. A Felek jelen Szerzıdést a „Vecsési ügyfélszolgálati irodaépület létesítése elne-
vezéső beruházás kivitelezésének megvalósításig, annak elszámolási és jótállási idı-
szakára is kiterjedıen, azaz legkésıbb ………………………-ig kötik. 

 
2. Vállalkozó köteles az építési beruházás sikeres lezárását követıen rendelkezésre ál-

lást biztosítani, amelynek díja a jelen Szerzıdés szerinti vállalási ár részét kell, hogy 
képezze. A rendelkezésre állás idıtartama megegyezik szerzıdéses idıszak végével, 
azaz ……………………………. 

 
3. A Beruházás megvalósításának idıbeli ütemezése:  

- A Beruházás megvalósításának (a Megvalósítási idıszak) kezdı 
napja: jelen szerzıdés aláírását követı nap.  

- A szerzıdés teljesítésének határideje: az átadás-átvétel tervezett 
napja ……………. (2009. 04. 27.) 

- A Beruházás befejezésének tervezett napja: a használatba vételi 
engedély kézhezvételét követı 14 nap. 

 
4. A Beruházás befejezettnek, illetve megvalósultnak akkor tekinthetı, ha a szerzıdés-

ben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerzıdésben meghatározottak szerint és a 
hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen teljesült, az átadás-átvételi eljárás 
sikeresen lezárult és az érintettek jóváhagyásával a beruházás zárójelentése elkészült. 

 
5. A Vállalkozó köteles az építési alapberuházások próbaüzemének egyidejő sikeres 

lezárását követıen …………………... napjáig rendelkezésre állást biztosítani, 
amelynek díja a jelen Szerzıdés szerinti vállalási ár részét képezi. A rendelkezésre ál-
lás ideje az 1. pontban megadott határidıbe beleértendı. 

 
6. A Vállalkozó feladatai a rendelkezésre állási idıszakban a létesítmények utó- és felül-

vizsgálatával, azok elıírásszerő üzemelésével kapcsolatos ellenırzések során részt 
venni köteles a Megrendelı felhívása alapján. A Vállalkozó közremőködik az esetle-
ges hibák, eltérések feltérképezésében. A Vállalkozó köteles eljárni az esetleges ki-
egészítı vagy pótmunkák tekintetében. Valamint köteles a kötelezı jótállás idısza-
kában a felmerült hibákat kijavítja. 
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A Vállalkozó jelentési kötelezettségei 
 

1. A Vállalkozó feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megrendelı 
kérésére külön jelentéseket készít a Beruházás egyes részének építésével, kivitelezésé-
vel, befejezésével, minıség-ellenırzésével és üzemeltetésével kapcsolatban, különösen 
a minıség, a határidık és a költségek figyelembevételével. Vállalkozó köteles a szabá-
lyoknak megfelelıen vezetni az építési naplót. A Vállalkozó mindezen jelentésekbıl 
összefoglaló jelentést készít a Beruházás üzembe helyezését követıen. 

 
2. A Megrendelı kérésére a Vállalkozó köteles haladéktalanul információkat adni a Beru-

házásról. A Vállalkozó a Beruházással kapcsolatos fontosabb eseményekrıl, nehézsé-
gekrıl – a rendszeres írásos jelentésein túlmenıen is – folyamatosan és késedelem nél-
kül tájékoztatja a Megrendelıt és a Mőszaki ellenırt. A Megrendelı bármilyen infor-
mációt bekérhet a Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenırizni. 

 
3. A Vállalkozó a Megrendelı igényének megfelelı határidıben adatokat szolgáltat, illet-

ve részt vesz a Beruházással összefüggésben a Megrendelı által készítendı jelentések, 
tájékoztatók összeállításában. 

 
4. A Vállalkozónak a Szerzıdés teljesítése során elırehaladási jelentéseket kell ké-

szítenie és ezeket pénzügyi jelentéssel kell kiegészítenie. A jelentéseket olyan formában 
kell elkészíteni, ahogy azt a Megrendelı kéri. A Megrendelı a szakmai szokások, saját 
belsı nyilvántartási rendszere és a beruházás-jelentés(ek) által indokolt formákat írhat-
ja elı magyar nyelven, elektronikus és/vagy nyomtatott formában. A Vállalkozó köte-
les a megfelelı színvonalú jelentések nyújtására mind formai, mind tartalmi szem-
pontból.  

 
5. Hetente kooperációs ülésen vesznek részt az arra kijelölt személyek, amely ko-

operációs ülésrıl írásos jegyzıkönyv készül. A kooperációs ülésen résztvevı szemé-
lyek: 

 
• Mőszaki ellenır 
• Megbízó által kapcsolattartás kijelölt személy 
• Tervezı 
• Kivitelezı által kapcsolattartás kijelölt személy 

 
6. Minden számlához elırehaladási jelentést, a végszámlához pedig zárójelentést 

kell mellékelni.  
 
7. Közvetlenül a Szerzıdés teljesítési idıszakának vége elıtt a Vállalkozónak zárójelen-

tést kell összeállítania. A zárójelentés végleges változatát a kivitelezés teljesítési idısza-
kát követı 15 napon belül kell eljuttatni a Megrendelıhöz.  

 
8. A Megrendelınek a kézhezvételtıl számított 10 napon belül értesítenie kell a Vállalko-

zót a részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintı döntésérıl. Elutasítás 
esetén döntését indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határidı 20 nap. Ha 
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a Megrendelı határidın belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelenté-
sekre, a Vállalkozó kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megrendelı az írásbeli kérés 
kézhezvételétıl számított 15 napon belül sem tájékoztatja a Vállalkozót észrevételérıl, 
a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.  

 
9. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megrendelı a Vállalkozó által végrehajtandó 

módosításoktól függıen hagy jóvá, a Megrendelı a kért módosítások végrehajtására 
határidıt ír elı.  

 
10. A Megrendelı a Vállalkozó által összeállított és elküldött jelentések és egyéb do-

kumentumok jóváhagyásával igazolja azok Szerzıdésnek való megfelelését. 
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Megrendelı jogai és kötelezettségei: 
 
1. Megrendelı kötelezettsége a szerzıdésszerően teljesített szolgáltatás után a jelen szer-

zıdésben meghatározott vállalkozói díj kifizetése. 
 
2. Megrendelı – a teljesítés megtörténtéig– a szerzıdéstıl bármikor elállhat. Ebben az 

esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen felmerült kárát, és az igazolt költségeket meg-
téríteni. Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban – a kár-
felelısség általános szabályai szerint – a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárenyhítési 
kötelezettsége.  

 
3. Megrendelı köteles a Vállalkozó részére biztosítani a helyszín megközelítésének és 

birtokba vételének jogát. 
 

4. Megrendelı köteles együttmőködni Vállalkozóval a szerzıdésszerő teljesítés elısegíté-
se érdekében, így – lehetıségeihez mérten – segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak 
minden szükséges információ megszerzésében. 

 
5. Megrendelı jogosult a jelen szerzıdés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és 

– írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenırizni, a Vállalkozó 
pedig köteles biztosítani annak lehetıségét, hogy a Megrendelı vele folyamatosan 
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a feladatokat a Megrendelı utasításai sze-
rint köteles elvégezni, azonban nem fogadhat el olyan utasítást, amely ellentétes a jog-
szabályokkal, vagy amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tetheti. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelıt késedelem nélkül tájékoztatni 
és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelı által adott utasítást a fenti okok miatt visz-
sza kell utasítania. 

 
6. Megrendelı kötelezettsége, hogy adott utasításaival az elızı pontban meghatározott 

utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
indokolatlanul terhesebbé. Megrendelı utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vál-
lalkozó által elvégzendı munka megszervezésére sem. 

 
7. Megrendelı kötelezettsége, valamint joga Vállalkozó jelentéseinek felülvizsgálata, vé-

leményezése és írásbeli jóváhagyása. 
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A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 
 

1. Vállalkozó köteles a jelen szerzıdésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hiva-
tásszerően végzı társaságtól elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költ-
ségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. 

 
2. Vállalkozó köteles a mőszaki elıírás, és a kiviteli tervek alapján valamennyi létesít-

ményt lebontani, kivitelezni és befejezni, úgy hogy az megfeleljen a hatóságok által 
elfogadott elı tervben foglalt követelményeknek, valamint a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek. A Vállalkozó felel az általa elkészített tervek megfelelıségért. 

 
3. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt minden érintett szervvel és hatósággal folyama-

tosan egyeztetni. Ez kizárólag a Vállalkozó feladata és kötelezettsége. 
 
4.  Vállalkozó köteles lebontani a meglévı lakó és gazdasági épületet, kivitelezni és be-

fejezni a mőszaki részben meghatározott létesítményeket a jelen szerzıdéssel össz-
hangban, és minden hibát kijavítani a létesítményekben. Amikor a létesítményeket 
átadják, azoknak meg kell felelniük a szerzıdésben rögzített céloknak. Vállalkozó kö-
teles a Megrendelı által átadott terveknek mindenben megfelelıen elvégezni az bon-
tási-építési- kivitelezési munkákat. Kivitelezési munka csak a megrendelı képviselıje 
által jóváhagyott kiviteli terv alapján végezhetı. Ez alól kivételt csak az engedély ki-
adása nélkül végezhetı bontási munkák képeznek.  

 
5. A Vállalkozó felelıs minden, a teljesítés helyén zajló tevékenység szakszerőségéért, 

állékonyságáért és biztonságáért, továbbá minden bontási- építési-kivitelezési mód-
szerért és a teljes létesítményért. 

 
6. Vállalkozó a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállal-

kozó csak akkor vehet igénybe teljesítéséhez a jelen szerzıdéssel lezáruló közbeszer-
zési eljárás értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót, amennyiben 
az ilyen alvállalkozóját az ajánlatában megjelölte. Amennyiben az alvállalkozó leváltá-
sa vagy pótlása szükséges, - Megrendelıvel való egyetértésben - a régi helyébe lépı új 
alvállalkozónak legalább ugyanolyan szakmai tapasztalattal, gyakorlattal kell rendel-
keznie, mint amilyennel a korábban igénybe vett alvállalkozó rendelkezett. Az alvál-
lalkozó leváltásával vagy pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vállalkozó-
nak kell viselni. Az igénybe vett alvállalkozó további alvállalkozó igénybevételére 
nem jogosult. 

 
7. Bármilyen személy vagy eszköz bevonása a teljesítésbe csak a magyar jogszabályok 

szerint (azoknak megfelelıen) lehetséges és ezen belül is kiemelten kell vizsgálni a 
Kbt.-nek való megfelelést. Ezen pont teljesüléséért a Vállalkozó a felelıs. 

 
8. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelı által adott utasítás célsze-

rőtlen, szakszerőtlen, avagy az túllépi a jelen szerzıdés kereteit, a Vállalkozó – 
amennyiben az utasítás nem okoz, vagy okozhat érdeksérelmet – az adott utasítás 
kézhezvételétıl számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelıt, 
feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Vállal-
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kozó a Megrendelıt azonnal figyelmeztetni tartozik, ha az adott utasítás érdeksérel-
met okoz, vagy okozhat. Amennyiben Megrendelı az utasítást Vállalkozó értesítésé-
ben foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerzıdéstıl elállhat. Ha nem áll el, kö-
teles a Megrendelı adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelı kockáza-
tára elvégezni. 

 
9. Vállalkozó köteles a Megrendelıt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülmény-

rıl, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellı idıre való elvégzését veszé-
lyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelı érdekében bármely okból 
szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredı 
kárért a Vállalkozó felelıs.  

 
10. Vállalkozó köteles a Megrendelıt haladéktalanul értesíteni, ha vele szemben szakmai 

tevékenységét érintı szabálysértés, vagy bőncselekmény miatt eljárás indult.  
 
11. Vállalkozó köteles a Megrendelıvel jóhiszemően együttmőködni annak érdekében, 

hogy az jogait és kötelezettségeit jóhiszemően tudja gyakorolni.  
 
12. Vállalkozó köteles a beruházás teljes idıtartama alatt a munkafolyamatok mőszaki 

ellenırzését lehetıvé tenni a Megrendelı vagy az érdekében eljáró mőszaki ellenır 
részére, valamint a mőszaki ellenırzés feltételeit folyamatosan biztosítani köteles, to-
vábbá a begyőjtött mőszaki adatokat, elkészült mőszaki dokumentációkat Megrende-
lı vagy az érdekkörében eljáró mőszaki ellenır, írásban történı megkeresésére átad-
ni, megküldeni.  

 
13. Vállalkozónak és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végre-

hajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok mőtárgyai károsodást és sérülést 
ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerısítésével, 
javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata 
és azok költségei is ıt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során elıidézett 
környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelısség és 
viselnie kell annak következményeit. 

 
14. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni a többször módosított 51/2000 (VIII. 9.) 

FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet szerint, melyet a Megrendelı képviselıjének 
szükség szerint, de nem több mint 8 naponként ellenjegyezésre be kell mutatni. Az 
építési naplót, szükség szerint Vállalkozó köteles folyamatosan a Megrendelı képvi-
selıjének rendelkezésére bocsátani. 

 
15. Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a beruhá-

zás kivitelezését és megvalósítását, a bontási munkálatokat, valamint a hibák kijavítá-
sát szigorúan a szerzıdés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles 
szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelı utasításaihoz, minden olyan 
ügyben, akár említi a szerzıdés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vo-
natkozik. 
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16. A kivitelezés során fellépı módosítási igényeket a Megrendelı mőszaki ellenırével 
és a tervezıvel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. A beruházás kivi-
telezési körülményeire vonatkozó, külsı szervek által hatósági jogkörben adott, jog-
szerő utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelıen végrehajtani és arról a Megrende-
lıt haladéktalanul értesíteni. 
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Minıségügyi folyamatok, Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek 

 
1. A Felek a benyújtott minıségtervet illesztik a Megrendelı minıségügyi rendszeréhez, 

valamint folyamataihoz, az ajánlati dokumentáció mőszaki elıírások fejezetei szerint. 
 
2. A Vállalkozó teljes körő betekintést enged a minıségügyi folyamatok ellenırzésébe a 

Megrendelı számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó 
szabványok alapján a Megrendelı minısíti a Vállalkozó által teljesített munkát. 

 
3. A Felek kinyilatkozzák, hogy a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét fogja képezni, a 

nyertes vállalkozó által készített minıségterv. Vállalkozó köteles a minıségtervet, a 
Mintavételi és Minısítési tervet és Technológiai Utasítást a szerzıdéskötést követı 30 
napon belül elkészíteni, és azt Megrendelınek átadni. A minıségterv szabályozza a je-
len Szerzıdésben meghatározottakat és a beruházás folyamatokat. 

 
4. A Vállalkozó az ajánlata alapján a szerzıdés aláírását követı tizenöt napon belül köte-

les a megajánlott jólteljesítési biztosíték igazolását csatolni. A jelen pont nem teljesítése 
esetén a Megrendelı a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja. 

 
5. Szerzıdésszegés esetén a jólteljesítési biztosíték terhére a Megrendelı jogosult lehívást 

eszközölni. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre vonatkozó. Abban az eset-
ben, ha a jólteljesítési biztosíték pénzügyi alapja kimerül, a Megrendelı jogosult a 
Szerzıdést egyoldalúan felmondani. A Vállalkozó felhívásra – felmondás terhe mellett 
– köteles a jólteljesítési biztosítékot az eredeti szintre feltölteni. Ennek megtagadása 
egyoldalú felmondási ok.  

 
6. A szerzıdésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelı kizáróla-

gos mérlegelési jogköre. 
 
7. A Megrendelı a jólteljesítési biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelhe-

ti. 
 
8. A jólteljesítési biztosíték mértéke: ……………………..- Ft 
 
9. A jólteljesítési biztosíték 8. pontban meghatározott összege csökken a végszámla kifi-

zetéséhez kötıdı teljesítési igazolás kiállításának napjával. Ezen idıpontban a 
jólteljesítési biztosíték mértéke 90 %-kal csökken és az ehhez korábban benyújtott ok-
iratokat felek ennek megfelelıen kicserélik és / vagy módosítják. 

 
10.  A jólteljesítési biztosíték fennmaradó része (10%) fenntartásának további kötelezett-

sége alól Vállalkozó a következık szerint mentesül:  
 

- a végleges átadás átvételi eljárás lezárulását követı 1. év utolsó napján mentesül 
a jólteljesítési biztosíték fennmaradó részének 5 %-a alól. Továbbá a fennmara-
dó 5 % tekintetében Vállalkozó mentesül a végleges átadás átvételi eljárás lezá-
rulását követı 2. év utolsó napján Ez a rendelkezés nem jelenti viszont azt, 
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hogy a szerzıdés alapján a továbbiakban is fennálló kötelezettségeit nem köte-
les szerzıdésszerően teljesíteni. 

 
11. A Vállalkozó a szerzıdés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a Meg-

rendelı felé, hogy a szerzıdés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedı szakmai fe-
lelısségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként eléri az 
50.000.000- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot. 

 
12. A szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül a Vállalkozó haladéktalanul át kell, hogy 

adja a biztosítási kötvényrıl és a biztosítási díj rendszeres fizetésérıl szóló igazolást. A 
Vállalkozó ezen, illetve az elızı pontban foglalt kötelességének megszegése a Meg-
rendelı részérıl egyoldalú elállási ok. 

 
13. A szerzıdés kötbérköteles. A Vállalkozónak a tıle elvárható fokozott gondossággal 

törekednie kell a munka végsı határidejének megtartására. A Vállalkozót a jelen szer-
zıdésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki felróható kése-
delmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mér-
téke a késedelem minden naptári napja után napi …………………- Ft. 

 
14. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 

alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelıvel történı egyezte-
tés során a teljesítésre póthatáridıt vállalni. 

 
15. Megrendelınek jogában áll a kötbért a jólteljesítési biztosítékból levonni. 
 
16. Megrendelı 8 napos türelmi idıt határoz meg. Ezen türelmi idı kezdı napja a kötbér-

fizetési kötelezettség beállásával megegyezı nap. Ezen idıintervallumban a Vállalkozó 
késedelme és kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétıl ezen 
8 nap alatt Megrendelı eltekint amennyiben Vállalkozó a szerzıdésszegést orvosolja 
és szerzıdésszerően teljesít ezen 8 napon belül. Amennyiben a 8 napos türelmi idıt 
követı elsı napon Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért 
- a 8 napos türelmi idıre - visszamenılegesen köteles megfizetni Megrendelınek. 

 
17. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít az egyébként 

szerzıdésszerő teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a telje-
sítésre a Megrendelıvel történı egyeztetést követıen póthatáridıt vállalni. 

 
18. Amennyiben a Vállalkozó az adott részteljesítési határidıhöz rendelt munkát nem tel-

jesíti, akkor Megrendelı jogosult elállási jogával élni.  
 
19. Megrendelı lehetıséget biztosít Vállalkozónak a részteljesítésre.  
 
20. Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerzıdéses kötelezettségének nem tesz eleget 

és emiatt a Megrendelı él az ezen esetre fenntartott elállási jogával vagy amennyiben a 
Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felró-
ható okból lehetetlenül, a Megrendelı jogosult a szerzıdéstıl a Vállalkozó szerzıdés-
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szegése miatt elállni, és a Megrendelı jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási 
díj 30 %- nak megfelelı meghiúsulási kötbért követelni. 

 
21. A Megrendelı – mivel a kötbér kárátalány jellegő – a kötbérigényét meghaladó kárát is 

érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 
 
22. Vállalkozó egyidejőleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfi-

zetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követıen a teljesítésre – neki felróható 
okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja, vagy ha a teljesítés a Vállalko-
zó érdekkörébe esı ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) 
bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához 
ezen szerzıdéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek megfe-
lelıen határozta meg. 
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Szerzıdéssel kapcsolatos jótállás, szavatosság minıségi követelmények 
 
1. Vállalkozó az utolsó részteljesítés mőszaki átadás-átvételét követı ……….. hónap/év 

teljes körő jótállási kötelezettséget vállal az általa elvégzett kivitelezési tevékenység 
alapján megvalósított mőtárgyakra, illetve a felhasznált anyagokra. A jótállási kötele-
zettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Vállalkozó jogszabályon alapuló szavatos-
sági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 
kerülı termékek kötelezı alkalmassági idejérıl szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-
KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII.27) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározottakat is. A jótállási és szavatossági idı 
kezdetét a sikeres mőszaki átadás-átvétel lezárásának idıpontjától kell számítani. 

 
2. A jótállási vagy szavatossági idı alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a 

Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 
megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerő idın belül nem intézkedik, vagy a 
megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelı jo-
gosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntettetni és 
a vállalt jólteljesítési biztosítékot lehívni, amíg az rendelkezésre áll. Az így elvégeztetett 
munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó garanciális és/vagy szavatossági kötelezett-
sége. 

 

3. A Felek mentesülnek a nem szerzıdésszerő magatartás negatív következményei alól, 
ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerzıdésszerő teljesítésére vezethe-
tı vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény 
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél 
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles.  
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Felek közötti kapcsolattartás, kommunikáció 
 
 
1. A Vállalkozó és a Megrendelı közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

vagy postán kell eljuttatni, a Felek jelen Szerzıdésben meghatározott címére. Ameny-
nyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikáci-
ós eszköz is igénybe vehetı azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentıs (különösen a 
jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erısíteni 
és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

 
2. Amennyiben a Szerzıdés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidıt szabtak, a határidı betartottnak tekintendı, ha azt a határidı 
utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegő vagy a Felek kifejezetten eltérıen rendelkeznek. 

 
3. Eltérı rendelkezés hiányában a Szerzıdés szerint elıírt bármilyen értesítést, hozzájáru-

lást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelı módon kell rögzíteni. 
 
4. A szóbeli közléseket utólagosan, késedelem nélkül írásban meg kell erısíteni. A szóbeli 

közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásba foglalták. 
 
5. A Megrendelınek megfelelı idıben át kell adnia a Vállalkozó részére a Szerzıdés tel-

jesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A 
Vállalkozó köteles az így kapott dokumentumokat a Szerzıdés megszőnésekor vissza-
adni a Megrendelınek. 

 
6. Teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél 

olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri tárgyalási szinten, köteles 
minden – akár informális – megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb., során tolmá-
csot biztosítani. Minden az alkalmasság körében vizsgált szakembernek tárgyalási szin-
tő magyar nyelvismerettel kell rendelkeznie. 

 
7. A Megrendelı kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetıségek: 
 

Név: Geiger Gizella 
Postacím: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
Telefon: 06-29-555-216 
Mobiltelefon: 06-30-668-6907 
Telefax: 06-29-555-254 
E-mail: geiger.gizella@vecses.hu 
Egyéb elérhetıség: - 
 
Mőszaki ellenır:   
Név:  
Postacím:  
Telefon:  
Mobiltelefon:  
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Telefax:  
E-mail:  
Egyéb elérhetıség: - 

 
 
8. A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetıségek: 
 

Beruházásvezetı:  
Név:  
postacím:  
telefon:  
mobiltelefon:  
Telefax:  
E-mail:  
Egyéb elérhetıség: - 
 
 
Beruházásvezetı helyettes:  
Név:  
Postacím:  
Telefon:  
Mobiltelefon:  
Telefax:  
E-mail:  
Egyéb elérhetıség: - 

 
Egyéb személyek (szükség szerint kitöltendı) 
Név: - 
Postacím: 
Telefon: 
Mobiltelefon: 
Telefax: 
E-mail: 
Egyéb elérhetıség: 
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 A Felek egyéb megállapodásai 
 
1. A Megrendelı a Beruházás megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és dönté-

seket megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyezte-
téseken. Ezen túlmenıen rendszeresen és folyamatosan ellenırizheti a Szolgáltatások 
teljesítését. 

 
2. A Vállalkozó köteles minden, szakcégtıl elvárható intézkedést megtenni a Beruházás 

határidıre történı, mőszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megva-
lósítása érdekében. 

 
3. A Megrendelı részérıl az arra kijelölt személy vezeti a Beruházást, aki a Megrendelı 

nevében a Beruházás végrehajtásának ellenırzéséért felelıs természetes személy. Az 
arra kijelölt személy a Szerzıdés teljesítése körében teljes körően eljár a Megrendelı 
nevében, az alább megjelölt körtıl eltekintve, amely esetekben be kell szereznie a Meg-
rendelı elızetes írásbeli hozzájárulását:  

• joglemondás,  
• vitás jog, követelés elismerése, 
• egyezségkötés, 
• pénz átvétele, 
• a Vállalkozó által kifogásolt utasítás megerısítése,  
• a Szerzıdés módosítása (ez nem érinti a szerzıdés keretei belüli 

utasításadási jogot), 
• a Szerzıdés megszüntetése, 
• szerzıdés létrehozása.  

 
4. A Megrendelı a Szerzıdés teljesítése érdekében együttmőködik a Vállalkozóval, ami 

nem járhat azonban - kifejezett Vállalkozói kötelezettségszegés esetét leszámítva – az-
zal, hogy a Vállalkozó mentesül a teljesítés alól. 

 
5. A Vállalkozó és Közremőködıje olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely 

sértheti vagy veszélyeztetheti a Megrendelıvel szembeni kötelezettségei teljesítését. E 
rendelkezés megsértése esetén a Megrendelı a Szerzıdés azonnali hatályú felmondásá-
ra jogosult.  

 
6. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 

megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik 
vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy Közremőködıi részérıl a Szerzıdés objektív és 
pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen Szerzıdésbe és/vagy a 
Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával – kártalanítási igény nélkül köteles 
összeférhetetlenné vált Közremőködıjét haladéktalanul kicserélni. A Szerzıdés idıtar-
tama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul 
értesíteni kell a Megrendelıt. 
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7. Amennyiben a Vállalkozó az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem 
szünteti meg, a Megrendelı – a jelen Szerzıdésbıl fakadó egyéb jogainak sérelme nél-
kül – azonnali hatállyal felmondhatja a Szerzıdést. 

 
8. A Vállalkozó a Vállalkozás teljesedésbe menésekor köteles a Beruházásra és a Szolgál-

tatásra vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni 
a Megrendelınek.  

 

9. Ha jelen szerzıdés bármelyik kikötése bármely okból semmissé, érvénytelenné vagy 
végrehajthatatlanná válik, ezen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem befolyá-
solja jelen szerzıdés többi kikötésének érvényességét. 

 

10. Az ilyen semmis, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést helyettesíteni kell 
olyan jogilag megengedett és végrehajtható rendelkezéssel, mely a lehetı legjobban 
megközelíti a felek eredeti akaratát. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés nem tar-
talmaz olyan rendelkezést, amely nélkül a jelen szerzıdést nem, vagy csak más tarta-
lommal írták volna alá. 

 
11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés a felek közötti minden megállapodást és kije-

lentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megálla-
podást, és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más for-
mában tett semmilyen kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre amely nem szerepel ezen 
szerzıdésben. 

 
XII. Szerzıi jogi rendelkezések: 

 
1. Megrendelı kijelenti, hogy kizárólagos szerzıje a tervnek és/vagy más szerzıi mő-

nek (a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegő és a saját szellemi alkotása. 
 
2. Megrendelı szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik sze-

mélynek nincs olyan szerzıi vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, 
vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 
követelhetne. Megrendelı továbbá szavatolja, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatban 
Vállalkozót mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzıi 
jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden 
ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Megrendelıt terheli ide értve az ügyvédi 
munkadíjat is. 

 
3. A személyhez főzıdı jogok kivételével a Megrendelı kizárólagos tulajdonát képezi, 

és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzıi mő, így 
például a teljesség igénye nélkül az elırehaladási jelentés, térképek, diagrammok, raj-
zok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az eze-
ket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerzıdés teljesítése 
során állított össze vagy készített el. A Vállalkozónak a teljesítés során folyamatosan, 
de legkésıbb a Szerzıdés megszőnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden 
dokumentumot a Megrendelı részére. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak 



 40 

alapján ıt esetlegesen megilletı jogdíj és egyéb igényeirıl kifejezetten lemond. A 
Szerzıdés teljesítése során keletkezı bármilyen szellemi alkotáshoz főzıdı (szerzıi 
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez főzıdı jogok kivételével a Megrendelı 
kizárólagos tulajdonát képezi és a Megrendelı kizárólagos rendelkezése körébe tar-
tozik, különösen ide értve a vagyoni jogok összességét, melyek a Megrendelıt illetik 
meg. A Megrendelı ezen jog alapján a szerzıi mővet (fel)használhatja, közzéteheti, 
továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, idıbeli vagy 
bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenérték-
ét a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

 
4. A Vállalkozó nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivat-

kozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megren-
delı elızetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 
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Szerzıdésszegés, lehetetlenülés 
 
1. A jelen Szerzıdésre a magyar jog szerzıdés felmondási és megszüntetési szabályai 

irányadóak, a jelen Szerzıdésben szabályozott különleges kikötésekkel. 
 
2. Valamennyi olyan szerzıdésszegés, amely esetében a Szerzıdés azonnali hatályú fel-

mondásra ad lehetıséget, súlyos szerzıdésszegésnek minısül és viszont. 
 
3. A Szerzıdésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelı a Vállalko-

zóhoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerzıdést, ha: 
 

• a Vállalkozó szerzıdéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten meg-
szegi (súlyosnak minısül az a szerzıdésszegés, amelyet a Szerzıdés 
maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a Beruházás (határidıre történı) 
megvalósulását veszélyezteti);  

• a Vállalkozó a Megrendelı által megadott ésszerő határidın belül nem 
tesz eleget a felszólításnak, hogy szerzıdésszerő kötelezettségeinek te-
gyen eleget; 

• a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelı által 
adott utasításokat; 

• a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csıd-, felszámolási eljárás indul ve-
le szemben, vagy önmaga ellen végelszámolást kezdeményez, gazdasági 
tevékenységét felfüggeszti, beszünteti kifizetéseit; 

• jogerıs elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevé-
kenységét érintı szabálysértés vagy bőncselekmény miatt; 

• a Vállalkozó nem biztosítja (vagy nem újítja meg) az elıírt biztosítékot 
vagy biztosítást, amennyiben a biztosítékot bankgaranciával nyújtja Vál-
lalkozó, úgy a nyújtó bank vagy a biztosító tevékenységi engedélyét el-
veszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Vállalkozó haladéktalanul 
nem ad újabb biztosítékot, vagy nem köt újabb biztosítást. 

• A Megrendelı a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az érde-
keit, különösen a beruházás elırehaladását vagy a jó hírét sértı esemény 
következik be, arról tudomást szerez és ez a Vállalkozónak felróható, 
vagy az ı érdekkörébe esik. 

 
4. Felmondás esetén a Vállalkozó költségére a Megrendelı maga fejezheti be a szolgálta-

tásokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. 
 
5. A Szerzıdés megszőnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Vál-

lalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a Szolgáltatások teljesítését, hogy az 
ennek kapcsán felmerülı költségeket a lehetı legkisebb szinten tartsa. 

 
6. A Vállalkozó a Megrendelı részére küldött 90 napos felmondási idıvel megszüntetheti 

a Szerzıdést, ha a Megrendelı: 
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• írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelı által elfogadott telje-
sítés után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 120 nap eltelte 
után sem; 

 vagy 
• ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerzıdéses kötelezettségeit; 
• a Vállalkozó teljesítése hibás és a hiba felfedezése után haladéktalanul nem 

közli a kifogását a Vállalkozóval;  
• a Vállalkozó által – az aláírt és elfogadott teljesítésigazolási jegyzıkönyv alap-

ján jogosan – benyújtott számla kifizetése iránti intézkedést Megrendelı a 
elmulasztja, vagy a kifizetés a megrendelıi saját forrás rendelkezésre bocsátá-
sának hiányában ellehetetlenül. 

 
7. Egyik fél sem követ el szerzıdésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadá-

lyozza meg, amely a Szerzıdés aláírásának idıpontja után következett be. 
 
8. „Vis maior” alatt értendık különösen sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, 

blokádok, útlezárások, járványok, elemi csapások, viharok, villámcsapások valamint 
egyéb hasonló, elıre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül 
merülnek fel, és amelyeket a Felek kellı gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Min-
den egyes szerzıdı fél viseli a nála ezen okból bekövetkezı jogkövetkezményeket, azt 
nem hárítja át a másik félre. 

 
9. Ha az egyik Fél „Vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni 
tudja szerzıdéses kötelezettségeit. 

 
10. Amennyiben a szerzıdés teljesítése – a fentiek szerint – egyik félnek sem felróható 

okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a 
meghiúsulás oka, valamint az azt elıidézı körülmények melyik Fél érdekkörében me-
rültek fel. Erre tekintettel, ha: 

 
a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül me-

rült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos ré-
sze illeti meg; 

 
b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem 

tarthat igényt; 
 
c) A lehetetlenné válás oka a Megrendelı érdekkörében merült fel, a Vállalkozót 

a szerzıdés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelı levonhatja azt az 
összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megta-
karított, illetve amelyet a felszabadult idıben más munkával keresett, vagy na-
gyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

 
11. A Fél szerzıdésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a Szerzıdés szerinti köte-

lezettségeinek bármelyikét. 



 43 

 
12. A Feleket teljes körő kártérítési felelısség terheli a Szerzıdés megszegéséért. 
 
13. A szerzıdés Vállalkozói felmondása esetén a Vállalkozó köteles a teljesítést nem ve-

szélyeztetı módon meghatározni a felmondási idıt. Ez nem vonatkozik a rendkívüli 
felmondás esetére. 

 
14. A Felmondás esetén a Felek elszámolnak egymással és a Vállalkozó köteles minden, a 

beruházással kapcsolatban nála lévı adatot, iratot, tervet, adathordozót, címjegyzéket, 
stb., annak készültségi állapotától függetlenül a Megrendelınek tételesen átadni. Köte-
les továbbá minden szükséges jognyilatkozatot megtenni a beruházás Megrendelıi 
vagy más Vállalkozói folytatása érdekében.  
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Szerzıdésmódosítása 
 

1. Jelen szerzıdés módosítására kizárólag a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

303. § rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor. Ennek megfelelıen a Felek csak ak-

kor módosíthatják a szerzıdésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetıleg az 

ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen – a szer-

zıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szer-

zıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 
 
2. A szerzıdés módosítására írásban, a szerzıdés megkötésével azonos módon kerülhet 

sor. 
 
3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerzıdésszegése miatt 

szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak, kell viselnie. 
 
4. A módosított szerzıdésre a szerzıdésmódosítással nem érintett valamennyi rendelke-

zése megfelelıen irányadó. 

 

5. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelıt jelen szerzıdésben megjelölt 

adatok változásáról, valamint szerzıdésmódosítással kapcsolatosan is Megrendelı 

képviselıjét kell írásban megkeresnie, és az egyeztetést vele kell kezdeményezni. 
 
6. A módosított Szerzıdésre a Szerzıdés módosítással nem érintett valamennyi egyéb 

rendelkezése megfelelıen irányadó. 
 

7. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelıt a szerzıdési feltételekben meg-
adott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról vagy bármilyen egyéb, a teljesítés szempont-
jából lényeges változásról. 
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Záró rendelkezések 
 

1. Amennyiben a Felek között vitás ügy merült fel, a szerzıdı Felek írásban értesítik 
egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükrıl, valamint az általuk lehetségesnek tar-
tott megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztesse-
nek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési ké-
résre a megkeresett Fél nem válaszol a megadott határidın belül, bármely Fél jogosult 
a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

 
2. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban ke-
letkezik, a szerzıdı Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai sze-
rint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkezı bírósághoz fordulnak.  

 
3. A szerzıdésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a 1959 évi IV. törvény a Polgári 

Törvénykönyvrıl (Ptk.) a vállalkozási szerzıdésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 
Kbt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
4. Ezen szerzıdés a Felek aláírásával lép hatályba. 
 
5. A Felek a jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezıt, helybenhagyólag írták alá. 
 
6. Jelen szerzıdés 26 oldalt tartalmaz, …. példányban készült melybıl ….. példány Meg-

rendelıt illeti, …. Példány pedig a Vállalkozót.  
 
1. számú melléklet: Mőszaki elıírás  
2. számú melléklet:  Mőszaki ütemterv 
3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 
4. számú melléklet: Beárazott mennyiség-kimutatás és Fıösszesítı 
 
Vecsés, ………………………. 
 
 
 
 
 
 
  
Vecsés Város Önkormányzat képvisele-

tében 
……………………………………… 

képviseletében 
Szlahó Csaba Polgármester ……………………………… 

Megbízó Megbízott 
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11.Napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Hanek Gábor 
  Pü.Biz.elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a beszámolót. A Bi-
zottság legfontosabb feladatai felsoroláshoz még az  „egyéb gazdasági ügyekkel 
foglalkozik” kiegészítés kerül.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszöni a Pénzügyi Bizottság tagjainak a munkáját, sokszor üléseztek és a 
rendkívüli üléseken is rendszeresen részt vettek. Ez nagy segítség a Képviselı-
testületnek.  
 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

129/2008.(VII.22.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Pénzügyi Bizottság 2007. évi munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 
 
 
12.Napirendi pont: 
Az un. LRI telkek megvásárlásának ügyintézési költségéhez fedezet biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
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A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja azzal a módosítás-
sal, hogy az 1.) pontba „a jogügylet teljesülésével” kiegészítés kerüljön.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a mó-
dosítással, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

130/2008.(VII.22.) határozat  

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete az általános tar-
talékalapból 4.200.000 Ft-t biztosít az LRI telkek megvásárlásá-
hoz kapcsolódó tevékenység teljes körő koordinálásához a jogügy-
let teljesítésével.  

2) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szó-
ló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítása 
 
 
13.Napirendi pont: 
A Városközpont elızetes akcióterületi tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Nem változik sem az önrész, sem a pályázat, struktúra átalakításra volt szükség. 
A határozati javaslat errıl szól. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a mó-
dosítással, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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131/2008.(VII.22.) határozat  
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Forrás Trend Kft 
és az EconoConsult Kft. által elkészített, a Képviselı-testület által a 
100/2008. (VI.9.) számú határozattal elfogadott Vecsés Városközpont Elıze-
tes Akcióterületi Tervének módosításait az alábbi pontok szerint elfogadja:  

1. A „2.1.6. Tulajdonviszonyok vizsgálata”,  pontban szereplı 
térképen a piros szaggatott vonallal jelzett, valamint a „6.2.3 
Térképvázlaton történı bemutatás”  térképen barnával jelzett 
fejlesztési területbıl ki kell venni a Virág utca szakaszát. 

2. A „8.1. A pályázat elızetes összefoglaló költségvetése” pontban 
szereplı költségvetés módosítását a mellékeltek szerint. 

3. A 6.3.2. pontban szereplı a Telepi utca Fı utcává fejlesztésének és 
a Fıtér rendezésének költségbecslése címő táblázat módosítását a 
mellékeltek szerint. 

 
 
14.Napirendi pont: 
Pótelıirányzat biztosítása Vecsés Városközpont közterületeinek elızetes felmé-
résére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A városközpont pályázathoz fel kellett méretni a közterületeket és ennek a fel-
méréséhez költségtervet kellett készíteni. Tekintettel arra, hogy a pályázat be-
nyújtása gyorsan kellett, hogy történjen, utólagosan tudják a Képviselı-testület 
elé terjeszteni. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja  a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a mó-
dosítással, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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132/2008.(VII.22.) határozat  
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 
költségvetés általános tartalékalapjának összegébıl 840 000,- Ft-ot 
biztosít a városközpont közterületeinek elızetes felmérésére. 

 
2)  Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 

Határid ı: 2008. december 31. 
 
 
15.Napirendi pont: 
Az 52/2008.(IV.8.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A határozat módosítására azért van szükség, mert a 0165/95 hrsz-on nyilvántar-
tott terület megvásárlásáról már döntött a Képviselı-testület, ehhez tartozik még 
a 0165/132 hrsz-ú 143 m² területü ingatlan is. Többet vásárolnak, de a vásárlás  
összegében nem történik változás.  
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

133/2008.(VII.22.) határozat  
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 52/2008. (IV.8.) 
határozat 1.) pontjának elsı bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul a Vecsés, 
0165/95. helyrajzi számon nyilvántartott, 871 m² nagyságú és a 0165/132. 
helyrajzi számú 143 m² nagyságú, kivett út megnevezéső ingatlanok megvá-
sárlásához 330.000.-Ft + ÁFA, összesen 396.000.-Ft, azaz Háromszázkilenc-
venhatezer forint vételárért. 
 
A határozat további bekezdései és a 2.) pontja változatlan marad. 
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16.Napirendi pont: 
MSzDP kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A MSZDP kérelemmel kereste meg annak érdekében, hogy biztosítsanak irodát 
részükre. Az iroda helyét még nem pontosították. Véleménye szerint a Fı út 
112. épületében fel kellene szabadítani az irodákat, mert feleslegesen foglalják 
el azokat. Javasolja, hogy legyenek türelemmel és az ıszi testületi ülésig vegyék 
le ezt a témát. Egyelıre nincs hely, fel kell mérni, hogy hol tudják  azt biztosíta-
ni. 
 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az elıterjesztés napirendi 
pontról való levételét, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

134/2008.(VII.22.) határozat  
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„MSZDP Vecsési Szervezet részére helyiség biztosítása „ c. elıterjesztést 

a napirendrıl levette. 
 
 
17.Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az elıterjesztés napirendi 
pontról való levételét, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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135/2008.(VII.22.) határozat  
 
 

2) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretében az ÁROP-3.A.1. jelő, "A 
polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi 
régióban” címő pályázati felhívásra a 2008. július 15-én benyújtott 
pályázat benyújtásával egyetért. 

 
2) A projekt teljes összköltsége: 19 369 557,- Ft, melyhez az 

Önkormányzat 1 549 566,-Ft önrészt a 2009. évi költségvetésben 
biztosítja. 
 

3) Felkéri a jegyzıt, hogy a 2009. évi költségvetés elıkészítése során  
gondoskodjon az önrész tervezésérıl. 

 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 

Határid ı: 2009. évi költségvetés elfogadása 
 

 
 
18.Napirendi pont: 
Rendeletalkotás igazgatási szünetrıl 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti Dr.Gerencsér Balázs képviselı urat. Megállapítja, hogy a jelenlévı 
képviselık száma 12 fı.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A két ünnep között  4 napot érint gyakorlatilag az igazgatási szünet, ebben az 
idıszakban nem jönnek ügyfelek a Hivatalba. Annak nincs értelme, hogy az 
egész ház mőködjön. Véleménye szerint nincs olyan fontos ügy, amiért a Város-
házának nyitva kellene maradnia.  Továbbá az igazgatási szünet azt a célt is 
szolgálná, hogy a kötelezı szabadságokat ki tudják adni.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
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A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A nyári idıszakra vonatkozó igazgatási 
szünetet támogatta, de a téli idıszakra vonatkozó szünetre nem született döntés. 
De mint a Bizottság elnöke, javasolja annak az elfogadását is.  
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Felvetıdött, hogy a vállalkozókat nem éri-e hátrány, ha a Polgármesteri Hivatal 
január 2-ig szünetet tart. Egyetlen egy esetben sincs jelentési kötelezettségre 
szükség, december 20-án lezárulnak a határidık. Az adóigazolásokat az APEH 
adja és nem a Polgármesteri Hivatal. Fontos és mindenképpen ügyeletet kell biz-
tosítani abban az esetben, ha haláleset történik a két ünnep között. Addig nem 
lehet temetni, amíg nincs anyakönyvezve az elhunyt. Ha ilyen történik, a szolgá-
lat biztosított lesz. Tudja mindenki, hogy kihez kell menni, mit kell csinálni. 
Szervezetten kell a nyári és a téli idıszakban is az igazgatási szünetet megolda-
ni, hogy a lakosságot ne érje hátrány.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
A nyári igazgatási szünettel egyetértett. Csak az volt a felvetése, hogy december 
utolsó 3 napjával lehet a vállalkozónak problémája. Adóigazolások, hitelfelvéte-
lek esetében ebbe beletartozik a helyi adóhatóság igazolása. Ez egy létezı prob-
léma. A vállalkozóknak fontos lehet az utolsó munkanap. De ha biztosítják a 
szolgálatot, akkor ez elfogadható lesz. Nem azt akarja megakadályozni, hogy a 
dolgozók szabadságra menjenek, hanem azt, hogy a munkát az utolsó munkana-
pon is el tudják intézni.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Az ügyfélfogadáshoz kapcsolódó ügyelet biztosítva lesz úgy a nyári, mint a téli 
igazgatási szünet tartama alatt, melyrıl a lakosságot tájékoztatják.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet,  
melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és megalkotta rendeletét:  
 

16/2008.(VII.22.) rendelet  
 

Vecsés Város Önkormányzatának     
16/2008. (VII. 22.) rendelete  

a 2008. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésérıl 
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Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglaltak alap-
ján az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Vecsés Város Polgármesteri Hivatal (továb-
biakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállal ókra. 
 
2. § A Hivatal 2008. évi munkarendjében igazgatási szünetet tart 
     a) nyári idıszakban 2008. augusztus 4. napjától augusztus 8. napjáig, 
     b) téli idıszakban 2008. december 29. napjától 2009. január 2. napjáig. 
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 Szlahó Csaba       Takács Mária  
 Polgármester      jegyzı 
 
 
 
19,Napirendi pont: 
Városi ünnepség költségeihez fedezet biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
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 Bizottság tárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot,  melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 

136/2008.(VII.22.) határozat   
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008. évi 
költségvetési rendelet 4. számú melléklet 1.8.1. általános tartalék so-
rának terhére a 2008. június 14-i városi ünnepség tárgyjutalmainak 
költségeire összesen 478.800.- Ft-ot biztosít az alábbi bontásban: 
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Tárgyjutalom:   77.400.-Ft. 
Tárgyjutalom: 401.400.-Ft. 

 
 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet há-
romnegyed évi módosításának elıterjesztésérıl. 
Felelıs: Takács Mária 

                   jegyzı 
Határid ı: háromnegyed évi beszámoló 

 
 
20.Napirendi pont: 
Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi programjának jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
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 Bizottság javasolja az elıterjesztés elfogadását azzal, hogy a határozati javas-
latból kerüljön kivételre a 2. pont.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot,  melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
 

137/2008.(VII.22.) határozat   
 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja Vecsés 

Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját. 
 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy Vecsés város közoktatási intézményei részére a 

dokumentum eljuttatásáról gondoskodjon. 
 

Felelıs: Takács Mária 
                   jegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
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Vecsés Város 

Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 

a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanulók nevelési, 
oktatási sikeressége érdekében 

Készült Vecsés Város megbízásából 

Vecsés 

Város Önkormányzata részére 

Készítette: 

                      Soós Jánosné 

Vecsés, 2008. július 
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      Ezen közoktatási esélyegyenlıségi terv készítésére a hatályos jogszabályokban foglaltak 

érvényesítése céljából került sor. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által közzétett útmu-

tató, valamint az önkormányzat, és nevelési-oktatási intézményei által kitöltött adatlapok 

alapján készült.  

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. 06. 28-án elfogadta a Vecsés Város 

Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve c. dokumentumot. 

E két program együttesen szolgálhatja a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek, tanu-

lók nevelési, oktatási sikerességének megvalósulását. 

Bevezetés 

A társadalmi mobilitás és az egyéni fejlıdési utak szempontjából az oktatásnak meghatáro-

zó szerepe van.  

Az oktatással szemben támasztott egyik legnagyobb kihívás a sokféle különbségbıl fakadó 

hátrányoknak az oktatás eredményességére gyakorolt, összegzıdı negatív hatások ellensúlyo-

zása. 

Hazai és nemzetközi vizsgálatok azt mutatták, hogy a diákok teljesítményére Magyaror-

szágon hat legerısebben a család szociális háttere, azaz a gyermekek iskolai sikertelensége és 

a szülık társadalmi helyzete között szoros összefüggés van. 

A nevelési-oktatási intézmények a „hagyományos” oktatási formákkal nem képesek a tár-

sadalmi hátrányok kiegyenlítésére, de a gyermekek, tanulók egyedi adottságaihoz igazított 

pedagógiai folyamat hozzájárulhat a negatívumok, a nehézségek mérsékléséhez, a hátrányos 

helyzető/ halmozottan hátrányos helyzető (HH/HHH) tanulók iskolai sikerességének, eredmé-

nyességének növeléséhez, ezáltal – továbbtanulási lehetıségeik szélesítésével, társadalmi in-

tegrációjukhoz, az egyéni életutak pozitív alakulásához. 

A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja meg a ma még létezı egyenlıtlenségeket, 

az érintetteknek olyan intézkedéseket kell hozni, olyan oktatásszervezési gyakorlatot kialakí-

tani és alkalmazni, amellyel csökkenthetı, kompenzálható a hátrányok hatása. 

Ezt a célt szolgálják a közoktatási esélyegyenlıségi programok, tervek. Valamennyi érin-

tett számára lehetıvé kell tenni az egyenlı esélyő hozzáférést a közoktatási szolgáltatások 

körében. 
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Az esélyegyenlıség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregá-

ciómentesség, és a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási és társadalmi integráció-

jának biztosítása és elımozdítása. 

 

Jogszabályi hivatkozások:  

Három alapjogszabályban foglaltak az irányadók:  

1. 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

2. 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 

3. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításá-

ról 

 

A diszkrimináció tilalmát a magyar jogban az Alkotmány 70/A. §-a és az Egyenlı bá-

násmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény határoz-

za meg. 

A diszkrimináció tilalma alapvetı emberi jog, azaz: jogok biztosítása bármilyen megkü-

lönböztetés nélkül. 

A diszkrimináció tilalma önmagában nem, hanem kizárólag csak az egyes jogok tényleges 

érvényesülésével kapcsolatban merül fel. 

Diszkriminálni embereket annyit tesz, mint nem alkalmazni a jogegyenlıség elıírásait ott, 

ahol kell. 

A diszkriminációnak nem fogalmi eleme a célzat, akkor is megvalósul, ha „elkövetıjének” 

nem áll szándékában a megkülönböztetés. 

Az esélyegyenlıség eléréséhez olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a hátrányokat 

csökkentik, illetve megszüntetik. 

Az egyenlı bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell kü-

lönösen:  

a) az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, 

b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 
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e) az oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés területén, 

f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, 

g) az oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, 

h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

i) az oktatásban való részvétellel összefüggı jogszabályok megalkotása, módosítása és 

megszüntetése során. 

Az egyenlı bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzés-

re 

a) amely államilag jóváhagyott, vagy elıírt követelmények alapján folyik, 

b) amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást 

nyújt. 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, bevezetı mondatában és az alapelvekben is 

kiemeli az esélyegyenlıség fontosságát, valamint a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimi-

náció) tilalmát. 

Sem közvetlen, sem közvetett különbségtétel nem okozhatja az egyenlı bánásmód meg-

szőntét, vagy akadályozását. 

Kiemelten is figyelembe veendı a Kt. 3.§ (11) pontja: „Közvetett hátrányos megkülön-

böztetés minden olyan rendelkezés, intézkedés, feltétel, vagy gyakorlat, amely látszólag min-

denkinek azonos jogokat biztosít, mindenkivel szemben azonos követelményeket támaszt, 

azonban valamely személyt, vagy személyek csoportját a másik, összehasonlítható helyzetben 

levı személlyel, csoporttal összevetve hátrányos helyzetbe hoz, jogellenesen elkülönít.” 

Fentiek értelmében az egyenlı bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen 

valamely személy vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézménybe, illetve azon belül létrehozott tagozat-

ba, osztályba, tanulócsoportba 

b) olyan nevelésre, oktatásra korlátozás, olyan intézmény létesítése, fenntartása, amelynek 

színvonala nem felel meg a kiadott szakmai követelményekben meghatározottaknak, 

szakmai szabályoknak, nem biztosítják az állami vizsgák letételéhez szükséges felké-

szítés és felkészülés lehetıségét. 

„Nem minısül hátrányos megkülönböztetésnek a nevelı és oktató munka jellegébıl vagy 

természetébıl egyértelmően következı különbségtétel, ha az törvényes célok érdekében, a 

szükséges eszközök alkalmazásával történik, így különösen az e törvény és végrehajtási ren-

deletei alapján szervezett bármilyen nevelés, nevelés és oktatás, illetıleg intézkedés.” 
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A diszkriminációmentességen, szegregációmentességen túl az esélyegyenlıség érvényesü-

lését is biztosítani kell a közoktatási intézményekben. 

Ez azt jelenti, hogy az egyenlı bánásmód követelményének betartása mellett törekedni kell az 

esélyegyenlıség elımozdítására is. Ez olyan aktív, cselekvı magatartást feltételez, amelynek 

eredménye, hogy az érintettek valóban aktív részeseivé válnak a számukra biztosított 

lehetıségeknek. 

 

Az esélyegyenlıségi programban különösen az alábbi csoportokra irányul a figyelem: 

- hátrányos helyzető tanulók, 

- halmozottan hátrányos helyzető tanulók, 

- sajátos nevelési igényő tanulók. 
A három fogalom értelmezésénél a hatályos jogszabályokban meghatározottakat követjük. 

Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Programjának elkészítése, a helyzetkép kiala-

kítása az alábbi adatforrások alapján történt: 

- egyedi intézményi (óvodai, általános iskolai) adatlapok (az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium által közzétett 1. és 2. sz. adatlapok) 

- A Polgármesteri Hivatal által kitöltött adatlap (az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

által összeállított „Helyzetelemzést segítı adatlap a Települési Közoktatási Esély-

egyenlıségi Intézkedési Terv tervezéséhez” c. adatlap) 2008. július 

A helyzetkép kialakításánál, az erre épülı beavatkozási javaslatok, valamint az akcióterv 

összeállításánál figyelembe vettem a Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzet-

elemzése és Terve (2007. június) c. dokumentumot. 

A hivatkozott dokumentum az alapelvek, célok, feladatok tekintetében tartalmazza a 

hátrányos helyzető csoportok esélyteremtı, esélynövelı lehetıségeinek biztosítására, 

elımozdítására irányuló elemeket is.  

1. Helyzetelemzés 

Vecsés a Közép-magyarországi Régió középpontjában, Budapest tıszomszédságában, a 

budapesti agglomeráció dél-keleti szegmensében található. A város majdnem teljesen össze-

épült Budapesttel, s csomóponti része annak a nagyvárosi térnek (metropolis terület), amely 

kialakulóban van a budapesti agglomeráció területén. A jelenleg 19.839 fıt számláló település 

2001-ben kapta meg a városi rangot. A város történelmét, társadalmát, mindennapjait, jelle-
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gét, fejlıdési potenciálját alapjaiban határozza meg földrajzi és közlekedés-földrajzi elhelyez-

kedése, valamint a Ferihegyi Nemzetközi Repülıtér.  

(forrás: Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve) 

 

A város közigazgatási területén etnikailag szegregált (telepszerő) lakókörnyezetet nem 

jeleztek.  

A Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve c. dokumen-

tum részletes helyzetképet ad a város demográfiai jellemzıirıl (lakosságszám alakulása, ösz-

szetétele), a foglakoztatásról, bemutatja az egészségügyi alapellátás humánerıforrását, a köz-

oktatási intézményhálózat jellemzıit intézményi bontásban, a város közoktatási intézkedési 

tervében megfogalmazott – óvodai, általános és középiskolai nevelı, oktató munkára vonat-

kozó – alapelveket. Megfogalmazza az adott intézmények munkavállalóit érintı esélyegyen-

lıségi, fejlesztési célokat, intézkedéseket. 

A város demográfiai adatai, jellemzık  
1.2.1. Demográfia (A Polgármesteri Hivatal által kitöltött adatlap – 2008. július) 

 
Állandó népesség száma 19.839 
Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 597 
Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 569 
Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 1758 
Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma 922 
Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) + 

/2000 – 18.557, 2001 – 18.527, 2002 – 18.601, 2003 – 18.634,  
 2004 – 18.830, 2005 – 19.093, 2006 – 19.382/ 

 
Az állandó lakónépesség 19,4%-a gyermekkorú (0-18 éves). Ezen belül a 3-18 évesek 

aránya 16,4%, vagyis ennyien jogosultak helyben a közoktatási szolgáltatások igénybevételé-

re, illetve számukra köteles a helyi önkormányzat – a törvénynek megfelelı – alapvetı közok-

tatási szolgáltatást biztosítani. 

Óvodai ellátásra jogosult (3-5 éves): 2,9% 

Általános iskolai ellátásra jogosult (6-14 éves): 8,9% 

Középfokú iskolai ellátásra jogosult (15-18 éves): 4,6% 

Az állandó népességszám változása – bár nem egyenletesen emelkedıen – pozitív irá-

nyú, 2000-2006 közötti idıben 825 fıvel emelkedett. Ezen belül emelkedett a gyermekkorúak 

aránya, 2003-hoz képest a születések száma is emelkedést mutat. (forrás: Polgármesteri Hiva-

tal) 
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Ahogyan fentebb már jeleztük a közoktatási ellátásra jogosultak mutatói az állandó né-

pességre vonatkoznak, – vélhetıen – a nem állandó lakosság körében is vannak 3-18 éves 

korúak, akik a közoktatási ellátást a helyi óvodákban, általános, illetve középiskolában szeret-

nék igénybe venni. 

 
1.2.2. Népességvándorlás (Települési adatlap, 2.sz. adattábla) 

Nagy mértékő (4-es fokozatú) a bevándorlás a megyeszékhelyrıl, Budapestrıl, közepes (3-

as fokozatú) a közeli településekrıl, városokból; kevésbé jellemzı (2-es fokozatú) a távolabbi 

településekrıl, városokból. 

A betelepülık többsége Budapestrıl érkezik. 

Az elvándorlásnál az arányok ugyanazok, csak egy fokozattal alacsonyabb mértékben; kül-

földrıl be-, illetve külföldre kivándorlás egyáltalán nem jellemzı. 

Az adatforrások elemzése azt mutatja, hogy a lakónépesség számának emelkedésében nem a 

születések számának emelkedése, hanem a bevándorlók számának az emelkedése a jelentı-

sebb tényezı. 

A közoktatási szolgáltatásra jogosultak körében – az óvodás korúak kivételével – szintén 

magasabb a településre bejárók, mint a településrıl eljárók száma.  

Óvodás gyermekekbıl más településre eljáró: 5,7% 

        más településrıl bejáró: 1,7% 

Általános iskolai tanulókból más településre eljáró: 3,5% 

        más településrıl bejáró: 8,6%. 

Az eljárók Budapesten veszik igénybe a közoktatási szolgáltatást. 

Mindenképpen indokolt a városban rendelkezésre álló óvodai férıhelyek és az eljáró óvodá-

sok adatainak, összefüggéseinek feltárása, elemzése. A rendelkezésre álló adatok azt mutat-

ják, hogy kevesebb az óvodai férıhely, mint az óvodába járó gyermekek száma. 

Az általános iskolások körében az el-, illetve bejárók aránya az alsótagozaton magasabb, 

mint a felsı tagozaton. Ennek okait is érdemes feltárni. 

1.2.3. Szociális helyzet a településen (A Polgármesteri Hivatal által kitöltött adatlap – 2008. 
július) 
 

 Összesen 
Munkanélküliek száma a településen 263 
Ebbıl tartósan munkanélküli 141 
Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 61 
Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 65 
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Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt? 242 

Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak 
halmozottan hátrányos helyzetükrıl  

55 
eb

bı
l 

Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoz-
tak 

187 
 

A lakónépesség 1,3%-a munkanélküli, tartós munkanélküli 0,7%. A munkanélküliek 

számán belül a tartós munkanélküliek aránya 53,6%, vagyis több mint a fele.  

A munkanélküliségi ráta alacsonyabb az országos átlagnál, köszönhetıen Vecsés jó 

földrajzi fekvésének. A munkanélküliek aránya a szakképzetlenek között a legna-

gyobb, bár – az országos tendenciához hasonlóan – jelentıs a friss diplomások között 

is. (forrás: Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve) 

A lakónépességben 0,3 % a rendszeres szociális segélyben részesülı háztartások 

száma. 

A gyermekkorúak 6,3%-a után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményt, közülük 22,7% halmozottan hátrányos helyzető (azaz a szüleik nyilatkoztak 

aluliskolázottságukról). 

Láthatóan az érintettek kétharmada nem tett nyilatkozatot, vélhetıen körükben is le-

hetnek halmozottan hátrányos helyzetőek (HHH).  

Az adatok alapján valószínősíthetı, hogy a HHH gyermekek száma teljeskörően 

még nem azonosított.  

Az egyedi intézményi adatlapok alapján az is látható, hogy a más településrıl bejáró 

gyermekek, tanulók körében nem jeleztek halmozottan hátrányos helyzetőeket. A be-

járó gyermekeket, tanulókat fogadó intézményeknek a gyermekek, tanulók lakhely-

ének jegyzıjétıl a HHH-ra vonatkozó információt be kell szerezniük, a speciális hely-

zetüknek megfelelı segítségadás, foglalkoztatás érdekében. 

Külterületen, etnikailag szegregált (telepszerő) lakókörnyezetben élı gyermek, tanu-

ló nincs.  

1.2.4. Közszolgáltatások elérhetısége  

A városi önkormányzat a település területén – azaz helyben – biztosítja valamennyi 

közoktatási intézményi feladat mőködését, elérhetıségét.  

A közoktatási szakfeladatok közül biztosítják a logopédiai ellátást, továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadást, gyógytestnevelést. A nevelési tanácsadást a 25 km-re lévı 

Monoron vehetik igénybe. Budapesten érhetı el a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 

fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztı felkészítés.  
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A gyermekjóléti alap-, illetve szakellátásokból ellátatlan a házi gyermekfelügyelet, 

valamint a családok átmeneti otthona. A többi gyermekjóléti alapellátás helyben elér-

hetı. 

A közszolgáltatások fenntartói hátterét az 5. számú adattábla mutatja be. Látható, 

hogy négy szakszolgálati ellátás kivételével a város biztosítja a közszolgáltatásokat.  

 

A város közigazgatási területén lévı közoktatási intézmények és jellemzıik 

A város a közoktatási törvényben meghatározott kötelezı alapfeladatainak ellátásá-

hoz 4 óvodát és 4 általános iskolát mőködtet.  

Önként vállalt feladatként az alapfokú mővészetoktatás keretében egy zeneiskolát, va-

lamint a gimnáziumi és szakközépiskolai oktatást egy általános iskolával egybeszerve-

zett többcélú intézményben lát el. (A 13. szakképzı évfolyam elıreláthatóan a 

2008/2009. tanévtıl már nem indul.) 

Vecsés Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Terve (2007. júni-

us) c. dokumentumban fent jelzett intézmények részletes bemutatása megtörténik (in-

tézménytípus, gyermek, tanulólétszám, mőködési körülmények, az esélyegyenlıségi 

szempontokat is figyelembe vevı fejlesztési elképzelések), a III/1., III/2. fejezetek a 

nevelési-oktatási intézményekre meghatározott nevelési célokat, feladatokat is tartal-

maz. 

Jelen helyzetelemzésben a HH/HHH gyermekek, tanulók ellátásának jellemzıi 

kerülnek bemutatásra, elemzésre. 
 

1.3.1. Óvodák 
 

Óvodai intézmények száma 4 
Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypeda-
gógiai neveléssel együtt) 6 
Óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai neve-
léssel együtt) 525 
Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypeda-
gógiai neveléssel együtt) 575 
Óvodába beíratott hátrányos helyzető gyermekek 
száma 54 
Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek száma 11 
Az óvodába be nem íratott 3. életévüket betöltött 
gyermekek száma kb. 20 



 65 

Az óvodába be nem íratott 3 életévüket betöltött 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma - 
Gyógypedagógiai nevelésben részesülı óvodás 
gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 0 
Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypeda-
gógiai neveléssel együtt) 21 

 

(A Polgármesteri Hivatal által kitöltött adatlap – 2008. július) 
Az adatokból látható, hogy a városban kevesebb az óvodai férıhely, mint az óvodá-

ba beíratott gyermekek száma. A férıhely-kihasználtság jóval meghaladja a 100%-ot. 

A helyben lakó óvodáskorúak közül 35 fı Budapestre jár óvodába. A 3. életévüket be-

töltött, óvodába be nem íratott gyermekek száma kb. 20 fı, amennyiben a körükben 

van HHH, azok óvodai felvételét biztosítani kell. 

Az óvodába beíratott gyermekek 1,9%-a HHH. 

Az óvodákban lévı gyermekek jellemzı mutatóit az 1. számú mellékletben mutatjuk 

be. A táblázatban az egyes óvodák által kitöltött adatlapok adatai szerepelnek. 
 

 

 

 

Az összesített adatok alapján megállapítható: 

1. Az óvodákba jelenleg beíratott gyermekek körében a HHH gyermekek aránya 

nem éri el a 2%-ot. 

Ha összevetjük a 9,9%-os HH adatot azzal a ténnyel, hogy a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek szüleinek csak harmada nyi-

latkozott aluliskolázottságáról, mindenképpen indokolt a HHH gyermekek szá-

mának felülvizsgálta.  

Két eshetıség áll fenn: 

- vagy: ténylegesen ilyen kevés a HHH gyermekek száma, 

- vagy: eddig nem történt meg teljes körően feltárásuk. 

Az illetékes szakembereknek mindent meg kell tenniük a valóságot legjobban 

megfelelı helyzet feltárása érdekében.  

2. A HHH gyermekek kiegyenlített, illetve nem kiegyenlített jelenlétére az ösz-

szes óvodát érintı megállapítás nem tehetı. 

A rendelkezésre álló adatok alapján az látható, hogy sem az óvodákban, sem az 

adott óvodákon belül a székhely, illetve telephelyen (tagóvoda) nem kiegyenlí-

tett a HHH gyermekek aránya. 
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Az eltérés meghaladja a 25%-ot. 

Lásd: Kisfaludy utcai Óvoda: 1,9% HHH 

 Tündérkert Óvoda: 2,7% HHH 

 ebben az óvodában a székhelyen  2,1% a HHH gyermek,  

   a tagóvodában 4,2% a HHH gyermek. 

3. Infrastruktúrára vonatkozó információt a Falusi Nemzetiségi Óvoda adott. E 

szerint szükségtanterem nincs, rendelkeznek tornateremmel, a hozzáférés vala-

mennyi gyermek számára biztosított, van egy fejlesztési célú helységük, amely-

ben jelenleg 12 gyermek fejlesztı foglalkozását végzik. 

4. Valamennyi óvoda kialakította és rendszeresen mőködteti kapcsolatát a Család-

segítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Védınıi Szolgálattal, alkalmi jellegő a 

kisebbségi önkormányzattal.  

 

 

 

 

1.3.2. Általános iskolák 
1.3.2.1.Tanulói összetétel 

 

Általános iskolai intézmények száma: 4 
Általános iskolai feladatellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 4 
Általános iskolai osztálytermek száma (gyógype-
dagógiai oktatással együtt) 70 
Az általános iskolai osztályok száma (gyógypeda-
gógiai oktatással együtt) 60 
Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai 
oktatással és magántanulókkal együtt) 1377 

Általános iskolai magántanulók száma 11 
Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
száma 62 
Gyógypedagógiai oktatásban részesülı általános 
iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI 
gyermekek nélkül) Bp-i intézmény látja el a fel-
adatot. 30 

Hátrányos helyzető általános iskolai tanulók száma 107 
Halmozottan hátrányos helyzető általános iskolai 
tanulók száma 44 
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Általános iskolában tanuló elsı évfolyamosok 
száma (gyógypedagógiai elıkészítı osztályok ta-
nulóival együtt) 171 
8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 210 
A napközis tanulók száma az általános iskolákban 
(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 510 

Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 0 
 

(A Polgármesteri Hivatal által kitöltött adatlap – 2008. július) 
Az általános iskolák jellemzı adatait a 2. számú melléklet mutatja be.  

Az összegzés és elemzés az általános iskolák által kitöltött adatok alapján történt.  
 

Megállapítások: 

1. Az összes általános iskolai tanuló 7,7%-a HH, 

 3%-a HHH. 

2. A gimnáziumban HH tanulók aránya 4,7% 

 HHH tanulók aránya 2%. 

A szakközépiskolában HH/HHH tanulót nem jeleztek. 

3. A egyes általános iskolák között eltérés van a HHH tanulók arányában, jelenlét-

ük nem kiegyenlített, az egyes iskolák közötti arányeltérés meghaladja a 25%-

ot. 

A kialakult helyzet okainak elemzése, és a HHH tanulók kiegyenlített elhelye-

zését biztosító intézkedés szükséges. 

A gimnázium HHH-ra vonatkozó adatai – eltérı intézménytípus okán nem ha-

sonlíthatóak össze. Érdekes jelenség, hogy a szakközépiskolából sem HH, sem 

HHH tanulót nem jeleztek. 

Erre két magyarázat lehetséges: 

- vagy: tényleg nincs HH/HHH tanuló, 

- vagy nem rendelkezik az iskola megfelelı információkkal. 

Mindenképpen indokolt az újbóli felülvizsgálat. 

4. Nem kiegyenlített a HH/HHH tanulók aránya adott évfolyam egyes osztályai 

között a Halmi Telepi Általános Iskolában, 7.a-ban 0 fı, 7.b-ben 4 fı, vagyis 

meghaladja a 25%-ot; a Petıfi Sándor Általános Iskolában a 3. és a 6. évfolya-

mon az a) és b) osztályok közötti eltérés meghaladja a 25%-ot (100%). 

A Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában a HHH tanulók aránya az egyes 

évfolyamok adott osztályai között kiegyenlített. 
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Azokban az iskolákban, amelyekben nem kiegyenlített a HHH tanulók elhelye-

zése, felül kell vizsgálni az osztályba helyezés szempontjait, törekedni kell a 

HHH tanulók kiegyenlített arányú elhelyezésére. 

5. Az általános iskolában a tanulók 8,5%-a más településrıl bejáró, nincs bejáró a 

Halmi Telepi Általános Iskolába. Az iskolák nem közöltek adatot arról, hogy a 

bejáró tanulók között van-e HH/HHH tanuló. A bejáró tanulók lakhelyének 

jegyzıjétıl a szükséges információkat meg kell kérni.  

A gimnázium és a szakközépiskola együttes számban jelezte a bejáró tanulókat, 

HH/HHH-ra vonatkozó adat nincs. 

 

 

 

 

6. Nincs magántanuló a Halmi Telepi Általános Iskolában, a Petıfi Sándor Álta-

lános Iskola nem közölt iskolatípusonkénti bontásban adatot. A magántanulók 

száma intézményenként eltérı mértékő, arányuk 0,4% és 2,4% közötti. 

7. SNI tanulók száma a város általános iskoláiban összesen 52 fı, ez 3,8%. Nem 

minden iskola jelezte az SNI típusát, ahol igen, ott diszlexia, egyéb részképes-

ség zavart jeleztek. 

Az SNI tanulók oktatása minden iskolában integrált formában történik. 

 
1.3.2.2.Tanulói eredményességhez kapcsolódó jellemzık 

(A jellemzık megállapításához az iskolai 1. számú adatlap 6. és 7. adattábla adatai 

kerültek elemzésre) 

Lemorzsolódási mutatók 

Az évfolyamismétlık, a magántanulók, az elızı évben 250 óránál többet hiányzó 

tanulók arányában jelentıs különbségek vannak az egyes intézmények között, illetve 

az országos átlaghoz viszonyítva. HH/HHH tanulókra vonatkozó adatot nem minden 

iskola közölt. A megadott adatok esetében az látható, hogy kedvezıtlenebb a kép a 

HHH tanulóknál.  

A lemorzsolódási mutatókat a HH/HHH tanulóknál is szükséges vezetni, az adatok, 

a trend rendszeres elemzésével a jobb eredményeket elérı pedagógiai gyakorlat kiala-

kítása a cél. 
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Kompetenciamérés mutatói – 1. számú intézményi adatlap 10. adattábla (melléklet-

ben) 

 

Továbbtanulási jellemzık – 1. számú intézményi adatlap 7. adattábla    

  (mellékletben)  

Az általános iskolák között e területen is jelentısek a különbségek, a választott kö-

zépiskola típusa, az egyes intézménytípusokba jelentkezık nagyságrendje és az orszá-

gos átlaghoz viszonyítva. Ezek a különbségek vélhetıen az egyes iskolák tanulói ösz-

szetételére vezethetık vissza. 

Egy iskola jelzett HHH-ra vonatkozó adatot, eszerint a HH/HHH tanulók 100%-a 

gimnáziumi továbbtanulásra jelentkezett, s ezt tervezik a következı évekre is. Ebben 

az intézményben az össztanulói létszámon belül is kétszer annyian jelentkeztek gim-

náziumi továbbtanulásra, mint az országos átlag. 

Ezek a nagyon pozitív adatok vélhetıen annak köszönhetıek, hogy az általános isko-

la és a gimnázium közös igazgatású intézménybe szervezett. 

 

Egy általános iskola csak az összlétszámon belüli továbbtanulók arányát jelezte, itt a 

gimnáziumba jelentkezık aránya nem éri el az országos átlagot, de emelkedı tenden-

ciájú, szakközépiskola és szakiskola esetében évenkénti ingadozás tapasztalható.  

Az elkövetkezı idıszakban a HH/HHH tanulók oktatási eredményességének mutató-

iról elkülönítetten és rendszeresen, pontos adatbázist kell vezetni, a jellemzıket ele-

mezni és az oktatási sikerességet biztosító pedagógiai gyakorlatot ennek megfelelıen 

alakítani. 

Tanórán kívüli programokon való részvétel – 1. számú intézményi adatlap 10. adat-

tábla (mellékletben) 

A HH/HHH tanulókra vonatkozó információ nem teljeskörő. Egyes iskolák nem je-

leztek erre adatot, máshol a HH/HHH együttesen jelenik meg.  

A rendelkezésre álló adatok alapján az látható, hogy  

- a napközis foglalkozáson való részvételi arány változó, egyes iskolákban maga-

sabb, más iskolákban alacsonyabb a HH/HHH tanulók aránya, mint az összlét-

számon belüli 

- azon iskolák körében, melyek közöltek adatot a HH/HHH tanulók részvételére 

– egy iskola kivételével – mindenhol alacsonyabb a szakköri foglalkozáson 
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résztvevık aránya az összlétszámon belüli aránynál, illetve egy általános isko-

lában egyáltalán nincs körükbıl szakköri foglalkozáson résztvevı tanuló 

- iskolai nyári táborban, erdei iskolában való részvételük intézményenként eltérı, 

valahol jelentısen meghaladja, más esetben kevesebb, illetve egyáltalán nincs a 

HH/HHH tanulók körébıl e programokon résztvevı. Fontos lenne, hogy vala-

mennyi intézmény kiemelt figyelemmel kísérje e területet, a részvételi esély 

mindenki számára egyaránt biztosítható legyen, s minél több HH/HHH tanuló 

vehessen részt a tanórán kívüli programokban. 

 Iskolán kívüli segítı programokba egyetlen iskola sem kapcsolódik be. 

Az iskolák az eddigiekben sem igényeltek képesség-kibontakoztató, illetve integrációs 

támogatást, s jelenleg nem is tervezik.  

1.3.2.3.Az oktatás, nevelés feltételei 

Humán erıforrás 

Humán erıforrás hiányt minden általános iskolában jeleztek, 1 és 6 közötti tantár-

gyat nem a jogszabálynak megfelelı képesítéső pedagógus tanít, valamennyi tanulót 

egyaránt érint. Arra vonatkozóan, hogy az intézmények milyen mértékben alkalmaz-

nak korszerő, inkluzív pedagógiát, differenciált módszertant, amellyel a HHH tanulók 

eredményes nevelését, oktatását szolgálnák, nem rendelkezünk elegendı információ-

val. 

Az elmúlt 3 tanévben – egy általános iskola kivételével – egyetlen intézményben 

egyetlen pedagógus sem vett részt legalább 30 órás – pedagógiai módszertani képzé-

sen. 

Fontos lenne, hogy a HH/HHH tanulók fejlesztéséhez szükséges speciális pedagógi-

ai többlettudás megszerzését biztosító szakmai rendezvényekbe minél több pedagógus 

kapcsolódjon be. A jelzett egy általános iskolában 1 fı vett részt drámapedagógiai 

módszertani képzésben.  

 Infrastruktúra  
Szükségtanterem egyetlen általános iskolában sincs. 

Tornaterem minden intézményben van, valamennyi tanuló számára biztosított a hoz-

záférés.  

Speciális fejlesztési célú helyiséggel csak a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 

rendelkezik. Az iskola által jelzett HH/HHH tanulói szám ismeretében szakmailag ke-

vésnek tőnik a helyiségben fejlesztett HH tanulói szám – 1 fı.  
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Mivel minden iskolában van HH/HHH tanuló, ezért indokolt lenne az adott intéz-

ményekben a speciális fejlesztési célú helyiségek kialakítása. 

Egy általános iskola kivételével mindenhol van nyelvi labor, minden általános isko-

lában van számítástechnikai szaktanterem, internetes hozzáféréső számítógépek, hasz-

nálatuk – a tantervi követelményekhez igazodó szükségletnek megfelelıen valameny-

nyi tanuló számára biztosított. 

Alapvetı közegészségügyi célú felszereltség az iskolákban adott. 

Kultúrált étkezési körülményeket biztosító étkezıvel, ebédlıvel rendelkeznek. 

Intézményi és szervezeti együttmőködések 

Valamennyi általános iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítı és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Védınıkkel, három iskola alkalmi jellegő együttmőködést 

alakított ki kisebbségi önkormányzattal, két iskola jelzett ezeken túlmenıen helyi civil 

szervezetekkel történı rendszeres együttmőködést. 

Az intézmények támogatottsága, elfogadottsága a pedagógiai tevékenységbe történı 

újabb lehetıségek bevonása érdekében célszerő és szorgalmazni kell a minél szélesebb 

körő együttmőködési struktúra kialakítását. 

A helyzetelemzés összegzése, megállapítások, erre épülı szükséges beavat-
kozások, javasolt lépések  

 Az esélyegyenlıség érvényesülésének 
szempontjai, megállapítások 

Szükséges beavatkozások, javasolt lépések 

1. A halmozottan hátrányos helyzető gyer-
mekek teljeskörő azonosítása 
- a város közigazgatási területén élı 0-2, 
illetve 3-18 éves állandó lakónépességen 
belül 
- a város közigazgatási területén lévı 
közoktatási intézményekbe beíratott 
gyermekek, tanulók körében – a más 
településrıl bejárókra is kiterjedıen 

Megbízható és teljeskörő adatszolgáltatási, 
nyilvántartási és információs rendszer kiala-
kítása, mőködtetése. 

Meggyızı munkával el kell érni, hogy az 
érintett szülık nyilatkozzanak, ezzel is segít-
ve gyermekeik képzési esélyeit, társadalmi 
integrációjuk esélyeit. 

2. A három évet betöltött, városban élı 
halmozottan hátrányos helyzető gyerme-
kek beóvodázása történjen meg. 

Rendszeresen kerüljön sor azon családok 
azonosítására, amelyekben az érintett korosz-
tályú gyermekek vannak, célzott és össze-
hangolt intézkedésekkel legyen elérhetı az 
érintett gyermekek beóvodázása. 

3. SNI gyermekek/tanulók teljeskörő fel-
térképezése. 

A szakértıi bizottságok közremőködésével 
az SNI gyermekek/tanulók meghatározása, a 
jogszabálynak megfelelı speciális ellátás 
biztosítása. 
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4. A nevelési, oktatási intézményekben 
jelenleg nem rendelkeznek a HH/HHH 
gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatá-
sához kapcsolódó adatbázissal, ennek 
hiányában az oktatási sikerességük az 
egyenlı esélyő hozzáférés nem értékel-
hetı. 

Az intézmények készítsék el és rendszeresen 
frissítsék a HH/HHH gyermekek, tanulók 
adatbázisát. Elemezzék a tanulmányi ered-
ményességhez kapcsolódó mutatókat, a ta-
pasztalatokat építsék be a pedagógiai gyakor-
latba. 

- lemorzsolódási mutatók 

- továbbtanulási mutatók 

- tanórán kívüli programokban való részvétel 

5. A város azonos típusú intézményei kö-
zött, valamint az azonos évfolyamok 
egyes osztályaiban tanulócsoportjaiban 
legyen kiegyenlített a halmozottan hát-
rányos helyzető gyermekek, tanulók ará-
nya (az eltérés nem lehet több 25%-nál) 

 

A közoktatási törvény intézményi körzetha-
tárokra vonatkozó rendelkezéseit maradékta-
lanul érvényesíteni kell – elsı évfolyamtól 
felmenı rendszerben. 

Amennyiben földrajzi adottságok miatt áll 
elı a halmozottan hátrányos helyzető gyer-
mekek, tanulók nem kiegyenlített aránya, így 
adott intézmény kiemelt támogatása szüksé-
ges az esélyegyenlıség biztosítása érdeké-
ben. Az intézmények vizsgálják felül a 
gyermekek, tanulók osztályba, tanulócso-
portba történı elosztásának helyi szempont-
rendszerét, gyakorlatát. 

 

Intézményi esélyegyenlıségi programban 
rögzítsék azt az oktatásszervezési tervet, 
amely lehetıvé teszi a halmozottan hátrányos 
helyzető gyermekek, tanulók kiegyenlített 
arányú elhelyezését adott osztályokban, tanu-
lócsoportokban; 

- megvalósítás: 

- felmenı rendszerben 

- új felvételnél lehetıség szerint azonnal 

6. Egyes intézményekben jelentıs a hu-
mán-erıforráshiány. 

A minıségi oktatáshoz való hozzáférés esé-
lyének javítása megfelelı szakos képesítéső 
pedagógus biztosításával. 

 

 

7. A pedagógusok nem vettek részt az el-
múlt három évben – legalább 30 órás – 
speciális irányultságú pedagógiai mód-
szertani képzéseken. 

Továbbképzési tervek felülvizsgálata. Az 
intézmények tegyék lehetıvé pedagógusaik 
számára a speciális irányultságú módszertani 
képzéseken való részvételt.  

8. Hiányos adatközlés miatt az óvodák inf-
rastrukturális ellátottsága – különös te-
kintettel a speciális fejlesztési célú helyi-
ségre – nem értékelhetı.  

Az óvodai infrastrukturális ellátottság 
teljeskörő feltérképezése, a helyzet elemzése, 
értékelése – különös tekintettel a HH/HHH 
gyermekek helyzetükhöz igazodó szakmai 
fejlesztésének feltételeire. 
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9. Hiányok mutatkoztak az általános isko-
lákban a speciális fejlesztési célú helyi-
ség tekintetében. 

Az iskolák önkormányzati segítséggel, pá-
lyázati lehetıségek felkutatásával javítsák az 
infrastrukturális feltételeket. 

10. Valamennyi feladat-ellátási helyen ki-
egyenlítetten legyenek biztosítottak a 
nevelés-oktatás infrastrukturális feltét-
elei, a halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek, tanulók számára az egyenlı 
hozzáférés esélyei, az intézménytípus 
sajátosságainak a HH/HHH gyerme-
kek/tanulók nagyságrendjének megfele-
lıen 

A fenntartó – a törvényeknek megfelelıen – 
biztosítsa a feltételeket, az egyes feladat-
ellátási helyek tekintetében a kiegyenlítettség 
követelménye érvényesüljön. A fenntartói 
hozzájárulások tervezésénél e szempont is 
érvényesüljön 

2. A program célja 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program legfıbb célja az esélyegyenlıség biz-

tosítása és elımozdítása. A programban foglaltak által váljék lehetıvé a szegregációmentes-

ség és az egyenlı bánásmód elvének teljeskörő érvényesülése, a hatályos jogszabályok mara-

déktalan betartásával. 



 74 

3. Az esélyegyenl ıséget biztosító akcióterv 
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4. Kötelezettség és felel ısség 

Vecsés Város Önkormányzata a Települési Esélyegyenlıségi Program végrehajtásáért fele-

lısséget vállal és lehetıségeihez mérten maximálisan végrehajtja az e dokumentumban meg-

fogalmazott célokat és feladatokat. 

 

1. Annak biztosítása, hogy a település lakói, elsısorban az oktatási intézmények és a szü-

lık, érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a Települési Közoktatási 

Esélyegyenlıségi Programot. 

2. A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzat döntéshozói kövessék a Köz-

oktatási Esélyegyenlıségi Programban foglaltakat. 

3. Az önkormányzat és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a 

szükséges felkészítést és segítséget a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Prog-

ram végrehajtásához. 

4. Az egyenlı bánásmód elvét sértı esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket. 

 

Az önkormányzati tisztségviselık és a közoktatási intézmények vezetıi felelıssége: 

1. Az egyenlı bánásmódra és az esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírások ismerete. 

2. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása. 

3. Ismereteik e téren való folyamatos bıvítése. 

4. A Közoktatási Esélyegyenlıségi Programban foglaltak ismerete, közremőködés annak 

megvalósításában, az esélyegyenlıség sérülése esetén jelzés a program irányítójának. 

 
A város közoktatási intézményeinek vezetıi felelısek azért, hogy ismerjék az egyenlı 

bánásmódra és az esélyegyenlıségre vonatkozó jogi elıírásokat, intézményükben teremtsék 

meg a befogadó és toleráns légkört, biztosítsák a diszkriminációmentes nevelést-oktatást. Fe-

lelısek azért, hogy a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programban foglaltak intézmé-

nyük vonatkozásában megvalósuljanak. 

Minden, az önkormányzattal és annak közoktatási intézményeivel szerzıdéses viszonyban 

álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelıssége, hogy a programot megismerje és magára 

nézve kötelezınek tartsa. 
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5. Megvalósítás 

Az egyenlı bánásmódra és esélyegyenlıségre vonatkozó kötelezettségek a város közokta-

tási intézményeinek alapdokumentumaiba bekerülnek (pedagógiai program, nevelési tervek). 

Az intézmények által készített éves beszámolókban számot kell adni a program teljesülésérıl. 

Az önkormányzati döntéshozók, tisztségviselık és közoktatási vezetık felkészülését alap-

vetıen az írásos források biztosítják, igény szerint külsı szakember tarthat tájékoztatót. 

6. Konzultáció és visszacsatolás 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program a város jelentıs részének életét érint-

heti. A városi önkormányzat megismerteti a Programot és annak várható eredményeit a szak-

mai és társadalmi partnereivel. 

A partnerek véleményeit, észrevételeit – amennyiben nem ütköznek a program alapgondo-

latával – a program megvalósításának folyamatába beépíti. 

7. Monitoring és nyilvánosság 

A program megvalósulásának nyomon követése folyamatosan történik. Az eredményesség 

értékelése és ellenırzése évente történik. Évente egyszer a monitoring vizsgálatok eredményét 

a Polgármesteri Hivatal Oktatási Irodája nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalkor 

feltétlenül ügyelni kell a személyes adatok védelmére. A nyilvánossá tétel során a város hon-

lapja is szerepet kap. 

A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálata 3 évenként esedékes. 

8. Szankcionálás 

Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra 

derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat 

- elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külsı szakértı bevonásával,  

- megállapítja a felelısségeket, 

- intézkedési tervet készít. 
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A Közoktatási Esélyegyenlıségi Programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény az 

egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról – alapján készültek, így szándé-

kos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra. 

 

 

 

Vecsés, 2008. július 10. 

Záradékok 
 

1. A Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Programot Vecsés Város Önkormányzatá-

nak Képviselı-testülete 2008. július 22-én tartott  ülésén megvitatta és elfogadta. 

 
 
 
 

…………………………. 
polgármester 

 
21.Napirendi pont:  
Polgárırség kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Szeretné tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy a polgárırök sokat segítettek a 
víz káresetek elhárításában, a forgalom irányításában és szervezésében is.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság Elnöke: 
A Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot,  melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát:  
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138/2008.(VII.22.) határozat   
 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a  2009. évi költ-
ségvetésében a      Polgárırség támogatási keretében  900.000Ft-ot biztosít 
az Opel Astra gépjármő megvásárlásához. 
 
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs:     Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: 2009. évi költségvetés készítése 
 
 
22.Napirendi pont: 
Közjegyzı részére helyiség biztosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 2 éves idıtartamra javasolja a közjegyzıi 
iroda helyiség biztosítását. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Jelenleg egy közjegyzı dolgozik Monoron. Az új közjegyzı még nem került ki-
nevezésre, amely rövidesen várható. A közjegyzı asszony azt vállalta, hogy 
Vecsés-Üllı közigazgatási területén lakó állampolgárokat kiszolgálja olyan szin-
ten, hogy a hagyatéki eljárásokat is az itt kialakított irodában folytatnák le. Az a 
célja, hogy  az új kinevezett közjegyzıvel együtt heti 4 napon fogadnák az ügy-
feleket Vecsésen. Az iroda bebútorozását vállalja, azt szeptember 1-én szeretné 
megnyitni.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Már régen szerette volna Vecsés elérni, hogy közjegyzıi iroda mőködjön. Fon-
tos, hogy csak egyenlı feltételek mellett biztosítsák a két közjegyzınek az iro-
dát. Kérdése, hogy miért ingyen adják részükre az irodát, ez véleménye szerint 
gazdasági vállalkozás.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
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Véleménye szerint két évig térítésmentesen, majd két év után kössenek velük 
szerzıdést az iroda használatára. Egyetértenek azzal, hogy ne ingyen adják, de 
ne az indulásnál.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Javasolja, hogy havonta 1000 Ft bérleti díjat fizessenek az iroda használatáért. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel dr.Gerencsér Balázs módosító indítványát, mely szerint a 
közjegyzıi iroda használatáért havi 1000 Ft-ot fizetnének, melyet a Képviselı 
testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 7 tartózkodással nem fogadott 
el.  
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

139/2008.(VII.22.) határozat   
 

 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ah-

hoz, hogy az önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fı út 110. sz., hrsz.: 
776. alatti épület emeleti helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapte-
rülető) a közjegyzı részére térítésmentesen bérbeadásra kerüljenek 
2008. szeptember 1.-tıl 2 év idıtartamra (mely közös megegyezéssel 
meghosszabbítható).  

 
2.) Utasítja a Polgármestert, hogy a bérleti szerzıdést kösse meg. 
 

Határid ı: folyamatos 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
 
23.Napirendi pont: 
Nyomravezetıi díj  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Mindenki tudja, milyen szörnyő dolog történt. Abban a reményben, hogy meg-
kerül a tettes, javasolja tegyék meg ezt a felajánlást. 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

140/2008.(VII.22.) határozat  
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Dornyák 
Józsefné gyilkossági ügyében nyomravezetıi díjat határoz meg. A 
nyomravezetıi díj nettó összege 500 e Ft, a bruttó összeg pedig 
693.750 Ft, mely összeget a 2008 évi költségvetés általános tartalék-
alapja terhére biztosít. 

 
2) A nyomravezetıi díj kifizetésének feltétele, hogy a nyomravezetı a 

nyomozó hatóságok részére egyenes irányú és konkrét nyomvonalat 
határozzon meg, mely alapján az elkövetı, vagy elkövetık ellen az el-
járás megindítható és annak tényét a nyomozó hatóság igazolja. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester  
 
 
24.Napirendi pont: 
A Vecsési Sporttelep felújítási munkálatai II. üteméhez pótelıirányzat biztosítá-
sa 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javasla-
tot, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

141/2008.(VII.22.) határozat   
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a 
Vecsési Sporttelep általános felújításának keretében a II. ütemben 
elvégzendı Petıfi téri Általános Iskola padlózat cseréjét. 
A kivitelezési költség bruttó 14.798.288.-Ft, azaz Tizennégymillió-
hétszázkilencvennyolcezer-kettıszáznyolcvannyolc forint, mely ösz-
szeget – az általános felújításhoz igényelt hitel felvételéig - a 2008. 
évi költségvetés „fejlesztési céltartalék kötvénykibocsátásból” ter-
hére biztosítja pótelıirányzatként, amely a hitelfelvétellel egyidejő-
leg a vonatkozó költségsorra visszatöltésre kerül. 
 

2. Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módo-
sításáról a rendelet negyedévi módosításának idıpontjában gon-
doskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé. 
Felelıs:  Takács Mária jegyzı 
Határid ı: 2008. évi beszámoló 

 
3. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó  megrendelés aláírásá-

ra. 
Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 
 
25.Napirendi pont: 
A Vecsési Zeneiskola igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Köszönti Nagy Klára intézményvezetı asszonyt, és ez úton is szeretné megkö-
szönni munkáját. Természetesen folytatni kell a munkát, új igazgatóra van szük-
ség.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Zeneiskola igazgatói állásának betöltésére 2 pályázat  érkezett: Czövek István 
(jelenleg az Üllıi Zeneiskola igazgatója, valamint Pálmainé Pápaí Márta (jelen-
leg a Vecsési Zeneiskola pedagógusa) részérıl.  
Az iskola nevelıtestülete, a szülıi közösség Pálmainé Pápay Márta megbízását  
támogatta. 
Az OMSB döntése alapján 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással Czövek Istvánt 
javasolja a Vecsési Zeneiskola igazgatói állásának betöltésére. Változást szeret-
nének a Zeneiskola életében, ha a Zeneiskola hangsúlyosabban venne részt az 
iskola életében. Kéri a Képviselı-testületet, hogy mindenképpen szavazzanak, 
ne tartózkodjon senki, hogy ne maradjon a Zeneiskola igazgató nélkül.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az OMSB javaslatát, 
mely szerint támogatja Czövek István jelölését a Vecsési Zeneiskola igazgatói 
állásának betöltésére, melyet a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 1 tartóz-
kodással elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 
 
 
 

142/2008.(VII.22.) határozat   
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Zene-
iskola  igazgatói teendıinek ellátásával Czövek Istvánt bízza meg a 
2008.  augusztus 1-tıl 2013. július 31-ig terjedı idıszakra. Alapillet-
ményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok el-

készíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
          Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Köszöni Pálmainé Pápay Márta eddigi munkáját, azt, hogy idıt és energiát áldo-
zott a pályázat benyújtására, további jó munkát kíván.  
Gratulál Czövek Istvánnak, és jó munkát kíván a jövıben.  
 
Czövek István  
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Köszönti a Képviselı-testületet. Köszöni a bizalmat és reméli annak meg is tud 
felelni. 
 
26.Napirendi pont: 
Vecsés Város Település-szerkezeti tervének módosítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A szigorított szabályok szerint újra megkezdıdnek az építkezések, szükség van 
a település szerkezeti terv módosítására is, ami mindig változik. A Lanyi terüle-
tének módosítása miatt szükség van új területek kijelölésére. Ezt részben na-
gyobb táblában tudják kijelölni, illetve az utcák zöld területének fejlesztésével 
tudnak hatékonyan pótolni. Most 6,2 km-s utcát építenek zöld területtel együtt, 
ezt ezzel pótolják. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

143/2008.(VII.22.) határozat   
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hatályos, 154/2006. 
Ök. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének módosítá-
sát határozta el, amellyel kapcsolatban a 9/2007.(IV.3) ÖTM rendelet 
szerinti biológiai aktivitásérték pótlását a 60/2008.(IV.29.) határozat-
tal összhangban az alábbiak szerint fogja megvalósítani: 

a) Részben a Széchenyi út alatt tervezett új gazdasági területhez 
csatlakozó 3,48 ha új gazdasági erdıterület kijelölésével, amely-
lyel kapcsolatban felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érin-
tett 0182/40-44 hrsz-ú földrészletek tulajdonosaival az erre vo-
natkozó településrendezési szerzıdést megkösse. 

b) A folyamatban lévı és tervezett útépítésekhez kapcsolódó zöld-
felület-fejlesztésekkel: 
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- A Közép-magyarországi Operatív program belterületi 
utak fejlesztése pályázaton elnyert támogatásból 6,2 km 
út menti zöldterület-fejlesztés, amely a Bem utca, Tán-
csics utca, Arany János utca, Küküllıi utca, Petıfi S. ut-
ca, Katona J. utca és a Virág utcákat érinti. 

- Újonnan nyitott utcák fásítása, zöldterületi fejlesztése:  
1. Wass Albert utca   0,65 km 
2. 6033/2 hrsz-ú új utca   0,25 km 
3. A Széchenyi u. SZ-hez kapcsolódó új utak 

 0,7 km 

- Az utóbbi években létesült és tervezett útépítésekhez 
kapcsolódóan: 

1. Széchenyi utca   2,7 km 
2. Lırinci útnak az aluljáró és az Airport City közötti 

szakasza  
 1,3 km 

3. Almáskert út     1,5 km 
- Települési jelentıségő utak: 

1. Dózsa György  út   1,45 km 
2. Bajcsy Zsilinszky út   0,6 km 

c) Az Önkormányzat fásítási programja keretében a település ut-
cafásítására a lakosság részére kiosztott facsemetékkel: 

- 2007. ıszén kiosztásra került 460 db facsemete, amely 
1,15 km út 

- 2008-12 között évente 500 db facsemete kiosztását irá-
nyozzuk elı, amely 6,26 km utcafásításra elegendı. 
 

2. E határozat elfogadását követıen a város fásítási és az utak zöldfelü-
letének fejlesztési terveit a határozatban foglaltak szerint kell megva-
lósítani.  
A zöldfelületek fejlesztésének költségét a pályázatokon elnyert pénz-
eszközökbıl illetve az Önkormányzat által biztosított önrészbıl, va-
lamint az éves költségvetésben folyamatosan betervezett elıirányzat-
okból biztosítja. 

 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Szlahó Csaba  
         polgármester 
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27.Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy az Erzsébet téri játszótér meg-
rongálásával kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdezi Oláh László képviselı urat, hogy a csatornafedelekkel kapcsolatos in-
terpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: 
Elfogadja. 
 
28.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Tóth Judit képviselı:  
Az Akácfa utcai lovak ügyében interpellál. Mi a helyzet, nincs megoldva a kér-
dés? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
A régi Ecseri úttal kapcsolatban: az ott közlekedı kocsik nagy sebességgel ro-
bognak. Veszélyes helyzet alakul ki, továbbra is szükséges tenni annak érdeké-
ben, hogy ne ekkora sebességgel közlekedjenek az autók. 
A temetınél a butiksornál egyenek ki egy szemetes győjtıedényt. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Lakóparkban van a cukrászda, oda a sarokra szeretné ha kihelyeznének egy 
szeméttárolót.  
 
 
29.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Tóth Judit Pénzügyi Ellenırzési és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Konkrét adatok vannak, mitıl ázik be a ház a Kereszt utca 23-ban. Így a Zöldfa  
utcánál is.  
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30.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Nincs.  
 
 
31.Napirendi pont: 
Napirendi  javaslat 
 

- Munkaterv szerint 
- Lanyi helyzete 

Elıterjesztı: Dabasi János 
         Mg.Biz.elnöke 

- Csatlakozás a klímabarát településekhez 
Elıterjesztı: Alattyányi István 
       TFKB elnöke 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 17.00 óra-
kor bezárja. 
 
 
      Kmf. 
 
 
 
 
   Szlahó Csaba   Takács Mária 
   Polgármester    Jegyzı 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 

 
 

 
 
 
 
 


