
 
Jegyzıkönyv 

 
Készült: 
A Képviselı-testület 2008. március 18-i ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. 
(kezdés ideje: 15 óra.) 

 
Jelen vannak: 
Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gá-
bor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó 
Csaba,Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület megjelent tagjait, Takács Mária jegyzı 
asszonyt, Tófalvi Mónika NNÖK elnökét, és a hivatal megjelent dolgozóit, va-
lamint az érdeklıdıket. 
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık 
száma 12 fı. Alattyányi István, és Jugovics Sándor képviselık jelezték távollé-
tüket. Késıbb érkezését dr. Gerencsér Balázs képviselı jelezte. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A testületi ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja: 
Róder Imre Városi Könyvtár részére önrész biztosítása a „Felzárkóztató pályá-
zathoz 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
3. napirendi pont: 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık beiskolá-
zási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
4. napirendi pont: 
Beszámoló az OMSB 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
5. napirendi pont: 
Beszámoló a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 2007. évi mun-
kájáról 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
6. napirendi pont: 
Káposztafeszt „Vásári rendje” 
Elıterjesztı:Doróné Zemmel Katalin 
  Dabasi János 
  Pável Béla 
7. napirendi pont: 
Harsányi Jánosné felmentése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
8. napirendi pont: 
Vecsés – Budapest viszonylatú helyközi közlekedés vizsgálati anyaga 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
9. napirendi pont: 
Az általános iskolákban indítható elsı osztályok számának meghatározása a 
2008/2009. tanévre 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
10. napirendi pont: 
A Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában emelt szintő testnevelés tantárgy 
bevezetésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
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11. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
12. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár hétéves továbbképzési tervének módosítása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
13. napirendi pont: 
A Breaktánc Világbajnokság magyarországi selejtezıjének megrendezéséhez 
támogatási kérelem. 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
14. napirendi pont: 
Pályázati felhívás térfigyelı rendszer üzemeltetésére 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
15. napirendi pont: 
Róder Imre Városi Könyvtár részére önrész biztosítása a „Felzárkóztató pályá-
zathoz 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
16. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
17. napirendi pont: 
Interpelláció 
18. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi a napirendi pontok egészét, melyet 12 egyhangú igen szavazat-
tal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Sajnálatos módon ismét természeti erık által okozott viharkárokról kell, beszá-
molni: 
Március 2-án sok közintézményben és számos családi ház tetıszerkezetében ke-
letkezett kár. A katasztrófa védelem, polgári védelem hatékonyan mőködött. A 
családi házaknál és az intézményeknél is kárenyhítést végeztek. Konténerrel és 
munkával, ill. ahol indokolt volt a Szociális Bizottság által folyósított összeggel 
segítettek. 
Az intézmények közül a Falusi iskolában keletkezett a legnagyobb kár. 
 
Ennél vannak jobb hírek is: a helyi buszjárat a mai naptól a Market Centralig 
közlekedik. 
 
Óriási eredmény, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program keretében ki-
írt belterületi utak fejlesztése címő UMFT pályázaton  371.252 m Ft-ot  nyert a 
város. (80.5 pont/. 
Nyolc utca Táncsics M.u., Bem u., Küküllıi u., Arany J. u., Petıfi S.u., Katona 
J.u., Virág u. – rövid szakasz -, Bessenyıi u .még az idén meg fog épülni  
 
Egyéb pályázatok: 
A Tündérkert Óvoda pályázatát teljesen átdolgozva, áttervezve újra beadták ha-
táridıben. Az új épület szárnyát teljesen akadálymentesre kellett tervezni. 
A Vecsési Nagyállomás környékén (P+R) parkoló és kerékpártároló létesítésére 
kiírt pályázat elıkészítése és tervezése a végsı szakaszba került, a mai napon 
azért mentek be, hogy aláírják a végsı szerzıdést, de errıl szó sem volt. Telje-
sen új felállások vannak.13 Önkormányzat van benne, a BKSZ és a MÁV. A 
MÁV, amit felajánlott önrészt, azt is visszavonat a mai napon. 
Városközpont pályázati anyagán dolgoznak. A hatékonyabb pályázatírás érde-
kében még egy fıt foglalkoztatnak ebben a munkakörben.  
A Károly utca felújítási tervei készülnek. Elsı ütemben a Telepi út és a Kölcsey 
u. közötti szakaszt szeretnék részben pályázati forrásból átépíteni. 
A P+R parkoló terveivel együtt az Árpád szobor helyének jelölt egykori busz-
forduló átszabását is megrendelték. /Állami tulajdon és a MÁV kezelésébe tar-
tozik./ 
A temetı kerítésének tervein dolgozik Laczkovics úr, még nem készült el. 
A külsı forgalomtechnikai terv elkészült, már a táblák kihelyezésének költség-
megosztásán dolgoznak. A 2,8 millió Ft-ot szeretnék a Magyar Közút KHT-val 
megfelezni.  
A belsı forgalomtechnikai terv április-májusra készül el. 
A város gyalogos közlekedésével kapcsolatban meg kell említeni a vasúti átjáró 
környékén építendı gyalogos átkelıket, melyek a hatóság asztalán várják az en-
gedélyezı pecséteket immáron több hónapja.  
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A Lakóparkba tavaly kihelyezett játékokat át kell telepíteni, mivel a patak part-
ján állandóan megrongálják ıket. 
 
Útépítésekrıl tárgyalt a forgalomtechnikai munkacsoport a pályázott 8 utca mel-
lett megépül az Árpád és Vágóhíd u. alsó szakasza /a héten aszfaltozzák/. 
Még az elsı fél évben megépül az Achim A. u. maradék része és a Mátyás u. 
Város u. és Üllıi u. közötti szakasza.  
Még a héten Húsvét ünnepe elıtt közel 20 földes utcában glédereztet az Önkor-
mányzat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájé-
koztatót, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között tör-

tént fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 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: 
Pedagógus szakképzés, továbbképzés jogcímen az intézményvezetık beiskolá-
zási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

38/2008.(III.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008/2009. 
tanév beiskolázási tervébe  

� Gyurákiné Sárdi Krisztina intézményvezetıt felveszi. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008/2009. 
tanévben a „Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintő 
érettségi vizsgáztatásra való felkészítés támogatása” jogcímen, nor-
matív módon járó, kötött felhasználású állami támogatásból 

 
� Gyurákiné Sárdi Krisztina intézményvezetı tovább-

képzését a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, a 
normatív támogatás összegének erejéig fedezi. 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határid ı:  azonnal 
Felelıs:     Szlahó Csaba 
              polgármester    

 
4. napirendi pont: 
Beszámoló az OMSB 2007. évi munkájáról 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a beszámolót, és egy kis kiegészítéssel elfogadásra ja-
vasolja a Képviselı-testületnek. 
Kiegészítés: a múlt évben, mivel a törvény bevezette a kötelezı óraszámok nö-
velését az oktatási intézményekben a pedagógusok részére, ezt ki kellett dolgoz-
ni a Munkacsoportnak az önkormányzatnál, és nagyon örültek, hogy ennek meg-
felelıen a múlt évben nem kellett pedagógust elbocsájtani az oktatási intézmé-
nyekben. A másik dolog, hogy a sportélettel kapcsolatban volt olyan igény a 
sportszakosztályok részérıl, hogy bıvebben beszéljenek a sportéletrıl. Ez jól 
sikerült, ott olyan igény merült fel, hogy, mivel utánpótlás hiányaik vannak, 
ezért össze kellene hívni a testnevelı tanárokkal egy találkozót. Ez a találkozó is 
létre jött, és igen jó hangú megbeszélés volt, és nagyon sok javaslat érkezett az 
utánpótlás, és a sportélet javítására. Már visszajelzés is érkezett, hogy nagyon 
hasznos volt, mert az utánpótlásra már sok gyerek jelentkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

39/2008.(III.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási, Mővelı-
dési és Sport bizottság 2007-ben végzett munkájáról szóló  

beszámolót elfogadta. 
 

 
5. napirendi pont: 
Beszámoló a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 2007. évi mun-
kájáról 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

40/2008.(III.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a  
Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság  

2007. évi beszámolóját elfogadta. 
 

6. napirendi pont: 
Káposztafeszt „Vásári rendje” 
Elıterjesztı:Doróné Zemmel Katalin 
  Dabasi János 
  Pável Béla 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság kihelyezett ülésen tárgyalta ezt a napirendi pontot, az iskolában, 
ahol széles körben tárgyalták meg. Ott született az elıterjesztés, amelyhez most 
szeretne néhány módosítást ismertetni. 
Az elsı oldalra kerüljön be a Káposztafesztre történı jelentkezés határidejét, és 
a résztvevıkkel kötendı szerzıdések jogi kereteit a Szervezı Munkacsoport ha-
tározza meg. 
A második oldalon a fızıversenyeknél a ételt a helyszínen kell elkészíteni, és 
nem elıállítani. Az egyéb gasztrósoknál az ital helyett bor, pálinka kóstoltatás 
szerepeljen. 
A nagysátor üzemeltetését a 2008-as évben a Szervezı Munkabizottság a 
Kulturverein-re bízza.  
Az utolsó oldalon a nagysátor üzemeltetésével részt kérik törölni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosításokkal együtt 
készült beszámoló határozati javaslatát, melyet a Képviselı-testület 13 egyhan-
gú igen szavazattal elfogadott. 
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41/2008.(III.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a  
Káposztafeszt „Vásári Rendjérıl” szóló beszámolót elfogadta. 

 
7. napirendi pont: 
Harsányi Jánosné felmentése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Ez a napirendi pont azért került ismét a Képviselı-testület elé, mert a legutóbbi 
ülésen arról döntött a testület, hogy 4 hónap felmentési idıt kap a Bölcsıde ve-
zetıje. Ezt a 4 hónapot a törvény elıírja, errıl nem kell testületi döntés, arról 
kell döntés, hogy a törvény által elıírt 4 hónapon felül hány hónapot biztosít a 
testület Harsányi Jánosnénak. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Igaz, hogy a vezetını csak 5 éve dolgozik Vecsésen, de ezalatt az idı alatt na-
gyon jól dolgozott, sokat tett azért, hogy az ÁNTSZ ne zárja be a Bölcsıdét, ja-
vasolja, hogy plusz 4 hónap felmentést szavazzon meg a testület részére. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Módosító indítványa, hogy 2 hónap felmentési idıt szavazzon meg a testület 
Harsányi Jánosné részére. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Saska Istvánné módosító indítványát, melyet a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

42/2008.(III.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 34/2008.(II.26.) 
számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Harsányi 
Jánosnét a Semmelweis Bölcsıde vezetıjét a Kjt. szerinti kötelezı 4 hónap 
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idıtartamon felül további 2 hónapra felmenti a munkavégzési kötelezettség 
alól.” 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

8. napirendi pont: 
Vecsés – Budapest viszonylatú helyközi közlekedés vizsgálati anyaga 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Forgalomtechnikai Munkabizottsági ülésen is, és a Településfejlesztési Bi-
zottság ülésén is tárgyalták a napirendi pontot. A határozati javaslat 1. pontját 
javasolja módosítani a Munkabizottsági is, és a Településfejlesztési Bizottság is, 
az alábbi szerint: 
Vecsés Város önkormányzatának Képviselı-testülete a BKV Zrt. Által készíte-
tett tanulmányterv alapján támogatja a kék busz településünkre történı kihozata-
lának további egyeztetését. 
Ez azt jelenti, hogy nem szeretnék azt mondani az anyagra, hogy nem, de azt 
nem tudják mondani rá, hogy igen. Próbáljanak futni még egy kört. Személyes 
egyeztetést kell kezdeményezni a BKV-val, hogy hová tudnak eljutni. Ezzel 
párhuzamosan megnézik, hogy a VOLÁN milyen ajánlatot ad, valamint, hogy a 
helyi buszjárattal hogyan tudnák megoldani a problémákat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ez a tanulmány a Halmi telep közlekedését javítaná, illetve az Andrássy telep 
csatolt részeit. Az ár igen magas, azon kellene alkudni, és gondolkodni azon, 
hogy komplexen az egész településen hogyan lehetne megoldani a közlekedést. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvi-
selı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 
elfogadott, és meghozta határozatát: 
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43/2008.(III.18.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a BKV Zrt. 
által készíttetett tanulmányterv alapján támogatja a kék busz tele-
pülésünkre történı kihozatalának további egyeztetését. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a BKV Zrt. képviselıivel  

folytasson további tárgyalásokat ez ügyben. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Határid ı:  folyamatos 

 
9. napirendi pont: 
Az általános iskolákban indítható elsı osztályok számának meghatározása a 
2008/2009. tanévre 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és az abban foglaltak elfogadását 
javasolja a Képviselı-testületnek. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy hét tanulócsoport indítását javasolta a bizott-
ság. Kiszámolták, az összes óvodában végzıs tanulócsoportnak a létszámát, és 
így kb. 22 fıs tanulócsoportok jönnének ki belıle. Ez azonban nem mindig így 
van, mert visznek is el gyerekeket, valamint hoznak is a környezı települések-
rıl. Mindig a beiratkozás elıtt vissza szoktak térni, hogy hányan iratkoztak be az 
iskolákba, és hány tanulócsoport indítható el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

44/2008.(III.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2008/2009. tanévben indítható 
általános iskolai elsı évfolyamos tanulócsoportok számát az alábbiakban határozza meg: 
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                 Falusi Általános Iskola: a 28/2008. (II.26.) határozat alapján 2 tanulócsoport 
                 Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: 2 tanulócsoport 
                 Petıfi Sándor Általános Iskola: 2 tanulócsoport 
                 Halmi Telepi Általános Iskola: 1 tanulócsoport. 

 
2. A tanulócsoportok létszámát a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell kialakítani, fi-

gyelembe véve azt, hogy a más településrıl bejáró tanuló felvétele miatt új tanulócso-
port nem indítható. 

 
3. Felhívja az intézményvezetık figyelmét a felvehetı tanulólétszám - lehetıség szerint - 

egyenlı elosztására és az együttmőködésre. 
 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete változatlanul hagyja az intézmé-
nyek Alapító Okiratában szereplıek szerint az általános iskolák és az óvodák felvételi 
(mőködési) körzeteit a 2008/2009. nevelési/tanévre. 

 
5. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 
      Felelıs: Szlahó Csaba 
         polgármester 
 
      Határid ı: azonnal 
 
10. napirendi pont: 
A Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában emelt szintő testnevelés tantárgy 
bevezetésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
Mivel mindig probléma a tanulócsoportok létszáma az iskolákban, az a kérés 
folyamatosan az iskolák felé, hogy valamit tegyenek annak érdekében, hogy a 
tanulócsoportok létszáma növekedjen. Az Andrássy iskola azt kérte, hogy alsó 
tagozatban az emelt szintő testnevelés bevezetését engedélyezze a Képviselı-
testület. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ez egy önként vállalt feladat az önkormányzat számára, de ennyit meg kell tenni 
a gyerekek egészsége, a plusz testnevelés oktatás érdekében. 
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Oláh László képviselı: 
Nagyon örül annak, hogy a Andrássy iskolában ezt bevezetik, de a Halmi téren 
is fel kellene pezsdíteni, mert az iskola vonzereje még nem emelkedett. Nincs 
hatása annak, hogy az elızı igazgató úr beindította a sport tagozatot, valahogy 
meg kellene ezt az iskolát is erısíteni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A törekvés világos, de most az Andrássy telepi iskoláról kell dönteni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

45/2008.(III.18.) határozat 
 
 

1 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Gróf Andrássy 
Gyula Általános Iskolában a 2008/2009. tanévtıl emelt szintő testnevelés tantárgy beve-
zetését a kötelezı óraszámon felül 1. évfolyamtól kezdıdıen 4. évfolyamig felmenı 
rendszerben, évfolyamonként egy-egy tanulócsoportban hetente két-két óra biztosításá-
val. 

 
   2.   Az emelt szintő testnevelésben résztvevı tanulócsoport a Képviselı-testület által 
         engedélyezett és tanévenként meghatározott indítható elsı évfolyamos tanulócsoportok 
         számába beleértendı. 
 

3. Felkéri az Intézményvezetıt, hogy a Pedagógiai Program módosításáról gondoskodjon. 
 

4. Felkéri a Jegyzıt, hogy az intézmény Alapító Okiratában szükséges módosításokat tegye 
meg. 

 
      Felelıs: Takács Mária 
              jegyzı 
 
      Határid ı: azonnal 
 
11. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és a mellékletben az alábbi javítást 
javasolja: 
A Kedvezményesek sorban helyesen 500.-Ft/év pedagógusok és közmővelıdési 
dolgozók. A harmadik sorban helyesen ingyenes, közgyőjteményi dolgozók. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 12 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

46/2008.(III.18.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Róder Imre Városi 
Könyvtár beiratkozási és térítési díjainak meghatározását a 2008. március 1-tıl 2008. 
december 31-ig terjedı idıszakra az 1. számú melléklet szerint. 

 
   2.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete minden évben november 30-ig  
         felülvizsgálja a Róder Imre Városi Könyvtár beiratkozási és térítési díjainak meghatáro- 

zását. 
 

3. Felkéri az Intézményvezetıt, hogy a minden évben jóváhagyott beiratkozási és térítési 
díjak meghatározását követıen az intézmény Könyvtárhasználati Szabályzatát módosít-
sa. 

 
4. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
      Felelıs: Szlahó Csaba 
         polgármester 
 
      Határid ı: azonnal 
 

1. számú melléklet 
 
 
Beiratkozási díj 
1.000.-Ft/év 
 
Kedvezményesek: 
500.-Ft/év pedagógusok, és közmővelıdési dolgozók 
Ingyenes: 16 év alatt és 70 év felett  
Ingyenes: közgyőjteményi dolgozók 
50%-os kedvezmény: érvényes diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére. 
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Térítéses szolgáltatások 
Késedelmi díj: 

I. felszólítás:       300.-Ft 
II.  felszólítás:       600.-Ft 
III.  felszólítás:    1.000.-Ft 

 
Könyvtérítés: 
A mindenkori piaci ár. 
 
Fénymásolás 
A4-es méretben: 20.-Ft 
A3-as méretben: 40.-Ft 
 
Telefax: 
Küldés: 100.-Ft 
Fogadás: 60.-Ft 
 
Olvasójegy pótlás: 
50.-Ft 
 
Scannelés: 
50.-Ft 
 
Laminálás: 
A4-es  100.-Ft 
A3-as  200.-Ft 
 
Spirálozás: 
500.-Ft/dokumentum 
 
Nyomtatás: 
Szöveg A/4 méretben 20.-Ft 
Fekete-fehér kép A/4 méretben: 60.-Ft 
Színes kép – 13 X 9 cm-es méretben: 200.-Ft 
A4-es méretben: 500.-Ft 
 
Video-DVD kölcsönzés 
2 nap/200.-Ft/dokumentum 
 
Internet szolgáltatás: 
100.-Ft/óra 
Ingyenes: munkanélkülieknek. 

 
12. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár kétéves továbbképzési tervének módosítása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
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Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A Bizottság megtárgyalt,a és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 

 
47/2008.(III.18.) határozat 

 
 

1 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Róder Imre Városi 
Könyvtár hétéves továbbképzési tervét a 2007. 01. 01-tıl 2013. 12. 31-ig terjedı idı-
szakra a melléklet szerint. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
      Felelıs: Szlahó Csaba 
         polgármester 
 
      Határid ı: azonnal 
 

Melléklet 
 

A kulturális szakemberek szervezett képzési rendsze rér ıl, kö-
vetelményeir ıl és a képzés finanszírozásáról szóló 

1/2000.(I.14.) rendeletének, 25/2007.(IV.24.) OKM m ódosított 
rendelete alapján készült 

 
T O V Á B B K É P Z É S I   T E R V 

 
1.  Bakkné Pokorny Ágnes 
Tájékoztató könyvtáros 
Fıiskolai végzettség + könyvtáros asszisztens szakkép esítés 
ECDL tanfolyam  
2009 kezd ı id ıpont – 2010 befejez ı id ıpont  
 
2.  Mersitz Ilona 
Olvasószolgálatos könyvtáros 
Gimnáziumi érettségi + könyvtáros asszisztens szakk épesítés 
ECDL tanfolyam 
2010 kezd ı id ıpont – 2011 befejez ı id ıpont 
 
3.  Nagy Éva 
Gyermekkönyvtáros 
Fıiskolai végzettség + könyvtáros asszisztens szakkép esítés 
Kulturális menedzser – fels ıfokú 
2012 kezd ı id ıpont – 2013 befejez ı id ıpont 
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4.  Vadászi Istvánné 
Informatikai könyvtáros  
Fıiskolai végzettség + fels ıfokú kulturális menedzser 
ELTE Informatikus-könyvtáros szak 
2007 kezd ı id ıpont – 2009 befejez ı id ıpont 
 
5.  Valentsik Emma 
Feldolgozó könyvtáros 
Gimnáziumi érettségi + könyvtáros asszisztens szakk épesítés 
Digitális technológiák elsajátítása – tanfolyam  
2011 kezd ı id ıpont – 2012 befejez ı id ıpont 
 

 
Vecsés, 2008. február 24. 

                                                               ……………………………………………… 
                                                                                    Doróné Zemmel Katalin 
        könyvtárigazgató  
   

 
13. napirendi pont: 
A Breaktánc Világbajnokság magyarországi selejtezıjének megrendezéséhez 
támogatási kérelem. 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Komplett angol szöveget is kapott. Szomorú Gábor vecsési lakos sokáig Angliá-
ban élt, és táncolt. Komoly eredményei, és kapcsolatai voltak a break-es világ-
ban. Vecsésre a Tornacsarnokba ki tudná hozni ezt a világbajnokságot, amely 
nemzetközi szintő rendezvény. Fenntartási vannak, de a Polgárırség vállalta az 
intézmény védelmét. A bérleti díj két napra bruttó 200.000,-Ft az egész iskolára 
vonatkozóan. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hegedős J. Pál Vagyongazd.ov.: 
Statikai vizsgálatot meg kell csinálni, mert nagy hangszórókat akarnak felszerel-
ni. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
A kérelemnek két részre volt, egyik az iskola bérlése, a másik a színpad felállí-
tása, összeszerelése, szállítása, ami a Mővelıdési Házban található. 
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Az OMSB úgy döntött, hogy a színpad, felállítását, szerelését, szállítását elvál-
lalja, 100 eFt-tal támogatja. A fennmaradó 200 eFt bérleti díj támogatását pedig 
kéri a Képviselı-testülettıl az OMSB. 
A határozati javaslatba kéri beírni, hogy, a Falusi Általános Iskolában kerül 
megrendezésre.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott, és meg-
hozta határozatát: 
 

48/2008.(III.18.) határozat 
 

1 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Breaktánc VB magyarországi 
selejtezıjének megrendezését a teremhasználati bérleti díj átvállalásával bruttó, 
200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forinttal támogatja a 2008. évi költségvetési rendelet 4. 
számú mellékletének Általános tartalék 1.8.1. sora terhére. 
A verseny színhelye a Falusi Általános Iskola. 
 

2.   Felkéri a Jegyzıt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról a negyedéves 
      beszámolónál gondoskodjon. 

 
      Felelıs: Takács Mária 
              jegyzı 
 
      Határid ı: azonnal 
 
14. napirendi pont: 
Pályázati felhívás térfigyelı rendszer üzemeltetésére 
Elıterjesztı:Alattyányi István 
  TFKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

49/2008. (III.18.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános pályáza-
tot hirdet a Vecsés Város területén levı térfigyelı hálózat fejlesztésére és 
üzemeltetésére vonatkozóan.  
A határozat mellékletét képezı Pályázati kiírás megjelentetésének határide-
je 2008. március 27. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 30. 10 óra 
 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat megjelentetésérıl, és az elbírá-
lásról gondoskodjon. 
 
 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános pályázatot ír ki 
a 

vecsési térfigyel ı rendszer üzemeltetésére vonatkozóan 
 
A pályázat célja a Vecsés Város területén lévı térfigyelı rendszer fejlesztése, 
üzemeltetése és a rendszer központjának új helyre történı költöztetése. 
 
Jelenleg Vecsés Város területén a köz- és vagyonbiztonságot egy 18 kamerából 
álló térfigyelı rendszer és diszpécser központ biztosítja. Az települési önkor-
mányzat fejlesztési tervének megfelelıen a jelenlegi rendszer áthelyezése, fej-
lesztése és a kameraállomány bıvítése szükséges.  
 
A pályázatok benyújtása és a feladat megismerése érdekében a pályázóknak 
helyszíni bejárási lehetıség biztosított. A bejárás idıpontja 2008. április 15. 9:00 
óra (Találkozás a Polgármesteri Hivatal portáján) 
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A benyújtandó pályázatokkal szemben támasztott, kiemelten fontos tartal-
mi elemek: 
 

• Pályázónak a pályázatában ki kell térnie a jelenlegi rendszer átköltözteté-
sének módjára 

• Pályázónak csatolnia kell az általa üzemeltetni kívánt rendszer leírását 
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell a karbantartás módját, annak rendszeres-

ségét és költségét 
• Diszpécseri szolgálat alkalmazásával történı feladatellátás bemutatása 
• Diszpécseri szolgálat nélküli feladatmegoldás bemutatása 
• Referenciamunkák bemutatása – elınyt jelent a hasonló rendszer kiépíté-

sében, üzemeltetésében szerzett jártasság 
• Jelenlegi rendszer bıvítésének mőszaki megoldásai 

 
 
Pályázhatnak magyarországi székhelyő, térfigyelı rendszer fejlesztésében és 
mőködtetésében jártassággal, illetve képesítéssel rendelkezık. 
 
A diszpécseri szolgálat alkalmazásával történı feladatellátás esetén elınyt jelent 
a helyi, megfelelı képesítéssel rendelkezı munkaerı alkalmazása a költség- ha-
tékony üzemelés szem elıtt tartása mellett.  
 
A pályázati tájékoztató anyag, mely magában foglalja a jelenlegi rendszer leírá-
sát tartalmazó mőszaki dokumentációt 2008. március 31-tıl a Vecsés Város 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2220 Vecsés, Szent István tér 1.), a pályázat-
ra való jelentkezést követıen vehetı át. 
 
 
A pályázatokat személyesen 2008. április 30-án 10 óráig, lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságára.(2220 Vecsés, Szent István tér 1.), vagy pos-
tai úton 2006. április 28-a 24-óráig (postai bélyegzı dátuma) a következı 
címre: Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 2220 Vecsés, Szent István tér 1. 
 
A megadott határidın túl beérkezı ajánlatokat az Önkormányzat érdemi bírálat 
nélkül elutasítja. 
 
Az ajánlatokat magyar nyelven, 3 példányban (egy eredeti és két másolat) zárt 
cégjelzés nélküli borítékban „Térfigyelı rendszer” jeligével kell benyújtani. 
Az ajánlatok bontására 2008. április 30-án 14 órakor kerül sor Vecsés Város 
Polgármesteri Hivatalában.(fenti címen) 
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A pályázat nyertesének kiválasztásáról az Önkormányzat Képviselı-testülete a 
2008. évi, májusi Képviselı-testületi ülésen dönt. Az eredményhirdetés idıpont-
járól külön értesítést kapnak a pályázók. 
 
Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvá-
nítsa. 
 
További tájékoztatást nyújt: Vecsés Város Polgármesteri Hivatal 
         Vagyongazdálkodási osztály 
     Tel.: 29/555-223 
 
15. napirendi pont: 
Róder Imre Városi Könyvtár részére önrész biztosítása a „Felzárkóztató pályá-
zathoz 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az OMSB megtárgyalta a napirendi pontot, és 300.000,-Ft önrészt javasol elfo-
gadásra a Képviselı-testületnek a költségvetés Oktatási céltartalék pályázati ön-
rész sorának terhére. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszava-
zat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

50/2008.(III.18.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Róder Im-
re Városi Könyvtár az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Felzárkóztató pályázat a 
községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására pályázaton részt 
vegyen, melyhez 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint önrészt biztosít a 2008. évi költség-
vetés Oktatási céltartalék pályázati önrész sorának terhére. 
 
2./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázaton elnyert és az önkormányzat által biztosított összegeket a Róder Imre Városi 
Könyvtár rendelkezésére bocsátja a pályázati feltételeknek megfelelıen. 
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3./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy a féléves 
pénzügyi beszámolónál a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról és a Képviselı-
testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Takács Mária 
        jegyzı 
Határidı: féléves pénzügyi beszámoló 
 
16. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nem volt interpelláció az elmúlt ülésen. 
 
17. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki interpellálni óhajt, tegye meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nincs interpelláció. 
 
18. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Oláh László képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfogadja-
e? 
 
Oláh László képviselı: 
A választ elfogadja, de még a mai napig sem tisztították le a sarat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Lırincz Ferencné képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi dr. Fekete Károly képviselıt, hogy a kérdésére kapott választ elfo-
gadja-e? 
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Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja. 
 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Aki kérdezi óhajt, tegye meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nincsen kérdés. 
 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Közérdekő bejelentést kíván tenni Pável Béla úr, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megszavazott. 
 
Pável Béla: 
A térség víz-csatorna szolgáltatójától – a GYÁVIV Kft-tıl –az egyik tulajdonos 
Maglód Város Önkormányzata ki óhajt lépni, és önálló gazdasági társaságot kí-
ván létrehozni. 
Az alapító okiratnak megfelelıen 6 hónappal elıbb jelezte – testületi határozat 
formájában – Maglód városa kilépési szándékát (2008. augusztus). 
A GYÁVIV Kft. taggyőlését várhatóan májusra hívja össze, ahol a társasági 
szerzıdés módosításához a tulajdonosok szavazatainak háromnegyedes szótöbb-
sége szükséges. 
Maglódon a zavartalan vízszolgáltatás érdekében a GYÁVIV Kft. könyveiben 
lévı vagyontárgyakat át kell adni az új szolgáltatónak. 

- A nettó apport vagyon (vezetékeke, kutak, víztorony, stb.) 249.930 eFt, 
a szindikátusi szerzıdés szerint természetben kell átadni az önkor-
mányzatnak, amely után 20%  ÁFA – 50 millió Ft – is fizethetı 

- A GYÁVIV Kft. által Maglódon végzett új beszerzések – 56,725 eFt 
(szivattyúk, autók, nyomásfokozó) 

     Vagyontárgyak felújítása: 18.765 eFt 
     Bekötések, vezetékek építése: 25.808 eFt 
     Lakossági díj kintlévıségek: 14.801 eFt 
 A maglódi eszközeladások és selejtezések összege:   2.988 eFt 
Tisztelt Képviselı-testület! Szakértık bevonásával a felmondás jogi formáját 
meg kell találni, és mellé rendelni a számviteli megoldást, az elszámolást. 
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Javasolja, hogy önálló napirendi pontként tárgyalja meg a Képviselı-testület ezt 
a problémát. 
 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A munkaterv szerint, valamint a kötelezı napirendi pontok. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a testületi ülést bezárja 16.30-kor. 
 
 

k.m.f. 
 
 
Szlahó Csaba       Takács Mária 
Polgármester         jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
  
 
Vadas Vilmosné 
 


