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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 27/2009. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2009. november 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. 
Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh 
László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tóth Judit 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tófalvi Mónika NNÖK elnöke, Hegedős J. Pál 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi Alosztály vezetıje, Halápiné 
Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Balogh-Pap Orsolya képviselıi referens 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 17 fıs Képviselı-testületbıl 13 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Tábori Ferenc, alpolgármester úr és Vékony Ferenc képviselı úr jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen. Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr késıbb érkezik. A Képviselı-testület 
ülését megnyitom. 
 
Levételre javaslom a Javaslat elıirányzat átcsoportosítására a JAM Ház részére címő 
napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 
 
 

235/2009. (XI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
elıirányzat átcsoportosítására a JAM Ház részére” címő elıterjesztést leveszi 
napirendjérıl. 
 
13 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
2. napirendi pont: 



 2 

Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II. 27.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. 
(XI.8.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
5. napirendi pont: 
Javaslat a város temetıjérıl és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6. napirendi pont: 
Javaslat a vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/1996. (XI.19.) Ök. rendelet hatályon 
kívül helyezésére és a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII.30.) Ök. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrı és környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló megállapodás módosítására 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat többletbevételbıl pótelıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési Tájékoztató 
megjelentetéséhez többlettámogatás odaítélésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési Kalendárium 
megjelentetéséhez támogatás odaítélésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Elıterjesztı: Saska Istvánné SzB elnöke 
13. napirendi pont: 
Javaslat önrész biztosítására a KMOP-2009-4.5.2 kódszámú pályázati felhívás keretében 
benyújtandó bölcsıdeépítési pályázathoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat a 226/2009. (X.20.) határozat kiegészítésére 
(A 636. helyrajzi számú út rendezése) 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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15. napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Károly utca felújítási munkálataira vonatkozó mőszaki ellenıri 
feladatok ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat 2010. évi ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-Parancsnokság támogatása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés város mővelıdési és szociális intézményeiben a feladatarányos 
finanszírozás bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában mőködı iskolák Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában a szakértı által véleményezett "Az iskolai könyvtár mőködésének 
szabályozása" címő fejezet/melléklet, és a "Győjtıköri Szabályzat" melléklet jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0310/1, 0310/3, 0150/12, 0150/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat Alapító Okiratok módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
24. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
25. napirendi pont: 
Interpelláció 
26. napirendi pont: 
Kérdések 
27. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Zárt ülés 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
Elıterjesztı:  Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke 
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30. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. Felügyelıbizottsága tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

236/2009. (XI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II. 27.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. 
(XI.8.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
5. napirendi pont: 
Javaslat a város temetıjérıl és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6. napirendi pont: 
Javaslat a vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/1996. (XI.19.) Ök. rendelet hatályon 
kívül helyezésére és a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII.30.) Ök. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
7. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrı és környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló megállapodás módosítására 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat többletbevételbıl pótelıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési Tájékoztató 
megjelentetéséhez többlettámogatás odaítélésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
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11. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési Kalendárium 
megjelentetéséhez támogatás odaítélésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Elıterjesztı: Saska Istvánné SzB elnöke 
13. napirendi pont: 
Javaslat önrész biztosítására a KMOP-2009-4.5.2 kódszámú pályázati felhívás keretében 
benyújtandó bölcsıdeépítési pályázathoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat a 226/2009. (X.20.) határozat kiegészítésére 
(A 636. helyrajzi számú út rendezése) 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Károly utca felújítási munkálataira vonatkozó mőszaki ellenıri 
feladatok ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat 2010. évi ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-Parancsnokság támogatása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés város mővelıdési és szociális intézményeiben a feladatarányos 
finanszírozás bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában mőködı iskolák Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában a szakértı által véleményezett "Az iskolai könyvtár mőködésének 
szabályozása" címő fejezet/melléklet, és a "Győjtıköri Szabályzat" melléklet jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0310/1, 0310/3, 0150/12, 0150/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Javaslat Alapító Okiratok módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
24. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
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25. napirendi pont: 
Interpelláció 
26. napirendi pont: 
Kérdések 
27. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Zárt ülés 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok 
elbírálására 
Elıterjesztı:  Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke 
 
30. napirendi pont: 
Javaslat a VETÜSZ Kft. Felügyelıbizottsága tagjának megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
13 igen szavazat, egyhangú 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: A MÁV és a kivitelezı között aláírásra került a P+R parkoló 
kivitelezési szerzıdése. Ezzel egy idıben a kivitelezık kérték a határidı módosítását 2010. 
májusra. Megrendelésre kerültek a kiviteli tervek és ezzel kapcsolatosan folyamatosan 
egyeztetünk a tervezıvel. A Tündérkert Óvoda kivitelezési munkálatai jó ütemben haladnak. 
Legnagyobb nehézséget az adminisztrációs feladatok elvégzése jelenti. Az öt utcára 
benyújtott pályázatunkat elutasították, de határidın belül fellebbeztünk. A bölcsıde pályázat 
benyújtásáról ma dönt a testület. Értesítést kaptunk arról, hogy a Károly utca felújítására 
vonatkozó támogatási szerzıdéseket alá kell írnunk még ezen a héten. A városközpont 
pályázatot bíráló bizottság ülése e hónap 20-án várható. Bízunk a pozitív elbírálásban. 
A Szakorvosi Rendelıintézet mellett elkészült a parkoló. Az Epresben a szervizút felújítási 
munkálatai folyamatban vannak. Gyalogosátkelık kialakítása megkezdıdött, a holnapi napon 
felfestik a zebrát is. A forgalomtechnikai koncepciónak megfelelıen megkezdtük a 
forgalomcsillapító mőtárgyak építését. Elsı lépésként a Petıfi téri iskola elıtti szakaszát 
építjük, valamint a Tündérkert Óvoda parkolójával párhuzamosan az óvoda elıtt is 
kialakításra kerül egy forgalomcsillapító küszöb. 
A repülıtér zajgátló védıövezeteinek kialakításával kapcsolatosan az NKH közmeghallgatást 
tart Üllın a Városi Sportcsarnokban 2009. november 24-én, 18 órakor. A testületi döntésnek 
megfelelıen aláírtuk a helyi buszjáratra vonatkozó szerzıdést. Telephely engedélyezési 
ügyekkel új kolléganı foglalkozik. November 4-én Vecsésen járt és így engem is 
meglátogatott Thürmer Gyula úr a Munkáspárt elnöke. 
 
A képviselık száma 14, Dr. Gerencsér Balázs megérkezett. 
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Dabasi János képviselı: hétvégén sikeresen lezajlott a lakossági faültetési akció.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

237/2009. (XI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: kinek van kérdése, hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

238/2009. (XI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II. 27.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet tervezet elfogadását. 
 

20/2009. (XI.23.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 20/2009. (XI. 23.) rendeletét a 2009. évi költségvetésrıl szóló, 
módosított 7/2009. (II 27.) rendelet módosításáról. 
 
12 igen szavazat, 2 tartózkodás. 
 



 8 

4. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. 
(XI.8.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a képviselı-testület korábbi döntései kerültek átvezetésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet tervezet elfogadását. 
 

21/2009. (XI.23.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 21/2009. (XI. 23.) rendeletét az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/1994. (XI. 8.) rendeletének módosításáról. 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a város temetıjérıl és használatának szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a jelenleg hatályos helyi rendeletünkben a temetkezési hely 
felsorolásában és a megváltási díjakat követı felsorolásban nem voltak azonosak a fogalmak. 
A temetkezési hely felsorolás kiegészülne a díszsírhely fogalmával, zárójelben feltüntetve, 
hogy ez a parcella elsı sorában található sírokat jelenti. A megváltási díjaknál a díszsírhely 
40.000,- forint mellé kerülne, hogy ez szimpla sírra értendı. A rendelet 2005. évi 
módosításakor, valószínőleg adminisztrációs hiba folytán, kikerült a díszsírhelyet értelmezı 
szövegrész. . Az elmúlt idıszakban sokan keresték meg a hivatalt azzal kapcsolatosan, hogy 
mondjuk meg mi a díszsírhely. Az adományozott díszsírhely fogalma is kiegészítésre kerülne: 
„A politikai és társadalmi tevékenység terén életükben jelentıs érdemeket szerzett elhalt 
személyek temetésére az Önkormányzat Képviselı-testülete örök idıre, kiemelt 
díszsírhelyeket adományozhat.”   Itt a kiegészítés az „örök idıre, kiemelt díszsírhelyeket” 
szövegrész. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: kérdésem, hogy ha a rendelet november 20-án lép hatályba, 
november 20-tól mely sírhelyeket számítjuk ezzel a tarifával. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az elmúlt idıszakban is ezt a tarifát fizették az állampolgárok. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a rendelet tervezet elfogadását. 
 

22/2009. (XI.19.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 22/2009. (XI. 19.) rendeletét a város temetıjérıl és használatának 
szabályairól szóló 23/2000. (X.4.) Ök. rendelet módosításáról. 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a vállalkozók kommunális adójáról szóló 17/1996. (XI.19.) Ök. rendelet hatályon 
kívül helyezésére és a helyi iparőzési adóról szóló 20/1997. (XII.30.) Ök. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a vállalkozók kommunális adójáról szóló 
rendelet tervezet elfogadását. 
 

23/2009. (XI.23.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 23/2009. (XI. 23.) rendeletét a vállalkozók kommunális adójáról 
szóló 17/1996. (XI.19.) Ök. rendelet hatályon kívül helyezésérıl. 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a helyi iparőzési adóról szóló rendelet 
tervezet elfogadását. 
 

24/2009. (XI.23.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 24/2009. (XI. 23.) rendeletét a helyi ipar őzési adóról szóló 20/1997. 
(XII.30.) Ök. rendelet módosításáról. 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
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7. napirendi pont: 
Javaslat a Gyömrı és környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló megállapodás módosítására 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, 
Szociális Bizottsági tag: a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra ajánlja. A Szociális Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és szintén elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

239/2009. (XI.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat 

mellékletét képezı Gyömrı és környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, 
Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló 
egységes szerkezetbe foglalt, módosított megállapodását. 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 

aláírására. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

14 igen szavazat, egyhangú 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
. 
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240/2009. (XI.17.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képezı 2010. évi belsı ellenırzésre vonatkozó éves ellenırzési tervet 
jóváhagyja. 

Határid ı:  azonnal, az ellenırzések lefolytatására: a munkaterv szerint 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat többletbevételbıl pótelıirányzat biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
. 

241/2009. (XI.17.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
Europolis Park Airport Kft által településfejlesztési célokra felajánlott 20.000.000 
Ft összeget a Károly utca Vörösmarty utca és Kölcsey utca közötti szakaszának 
felújítására fordítja. 

2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az általános 
tartalékalapot 15. 000.000 Ft-tal megemeli a többletbevétel terhére. 

3) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatására 692.014 Ft-ot biztosít az 
általános tartalékalap terhére. 

4) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

Határid ı: azonnal,  
rendelet módosításra: a Képviselı-testület február havi  

ülése  
(2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
 Polgármester 
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14 igen szavazat, egyhangú 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési Tájékoztató 
megjelentetéséhez többlettámogatás odaítélésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és az „A” változatot 4 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett 
elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: jelenleg 5000 példányban jelenik meg a kiadvány, ha minden 
postacímre szeretnénk eljuttatni belıle, akkor már 7000 példányra lenne szükség. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

242/2009. (XI.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 7/b. melléklet 1.5.12. során 
„Városközpont fejlesztés” elıirányzat terhére 900.000,- Ft összegő támogatást 
nyújt a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési Tájékoztató” 
2009. október, november és december havi számának megjelentetéséhez, amely 
összeggel 2010. január 15-ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
elıterjesztés Képviselı-testület elé történı benyújtásáról. 

 
 Határidı: azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követı 15 napon belül, 
a rendelettervezet benyújtására: 2010. február havi ülése (2009. IV. 
negyedévi módosítás) 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
11 igen szavazat, 3 tartózkodás. 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a Vecsési Kalendárium 
megjelentetéséhez támogatás odaítélésére 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 3 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett nem született 
döntés. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Vecsésen két személy foglalkozik helytörténettel. Jó lenne, ha 
egy olyan kiadvány is megjelenne, ami összefogja Vecsésen az összes véleményt.  
 
Horváthné Gyurcsán Erika Kuratóriumi elnök: az elmúlt két évben még a téli szünet elıtt 
megjelent a kiadvány. Tervezzük a kiadványok vonalkóddal történı ellátását, így nemcsak az 
oktatási intézmények feladata lenne ezek árusítása, hanem boltokban, üzletekben is lehetne 
kapni.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: évek óta gond a Vecsési Kalendárium kiadása, az 
értékesítéssel is baj van. Az interneté a jövı, javaslatom, hogy lehetne ugyanezen címmel egy 
honlapot üzemeltetni.  
 
Saska Istvánné képviselı: egyetértek a képviselı úrral, azzal a különbséggel, hogy sok idıs 
embernek nincs internet hozzáférése, javaslom, hogy legyen mindenképpen kiadvány csak 
kevesebb példányszámban, és az anyagot fel lehetne tenni a honlapra.   
 
Szlahó Csaba polgármester: az a baj, hogy ha meg is feleznék a példányszámot, a költségek 
nem csökkennének ezzel arányosan. A honlapon történı megjelentetést jó ötletnek tartja. 
 
Horváthné Gyurcsán Erika Kuratóriumi elnök: minél magasabb a példányszám a költség 
annál kevesebb. Az 1000 példányból, amit ténylegesen minden évben el tudnak adni az 500 
db. A többi 500 db pedig általában reprezentációs anyagként megy el. A három nyugdíjas 
klubbal tartom a kapcsolatot, és ık várják a megjelenést. 
 
Saska Istvánné képviselı: visszavonom a példányszám csökkentésére tett javaslatomat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatát. 
 

243/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 4. melléklet 1.8.1.1. során, az „Általános 
tartalékalap” terhére 1.500.000,- Ft összegő támogatást nyújt a Vecsés 
Tájékoztatásáért Közalapítvány részére a „Vecsési Kalendárium 
2010”megjelentetéséhez, amely összeggel 2010. január 15-ig el kell számolnia. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó 

megállapodást az önkormányzat nevében írja alá és gondoskodjon az 
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önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó 
elıterjesztés Képviselı-testület elé történı benyújtásáról. 

 
Határid ı:    azonnal; 

a megállapodás aláírására: a döntést követı 15 napon belül, 
a rendelettervezet benyújtására: 2010. február havi ülése (2009. IV. 
negyedévi módosítás) 

Felelıs:   Szlahó Csaba 
                      polgármester 

 
10 igen szavazat, 4 tartózkodás 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Elıterjesztı: Saska Istvánné SzB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, 
Szociális Bizottsági tag: a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja. A Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és szintén elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

244/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 4. melléklet 1.8.1.1. során az 
„Általános tartalékalap” terhére 5.000.000,- Ft átcsoportosítását engedélyezi az 
1.7. során lévı „Önkormányzat által folyósított ellátások” elıirányzatra az alábbi 
bontásban: 

 
- 1.7.2.   Rendszeres szociális segély  300.000,- Ft 
- 1.7.4.  Átmeneti szociális segély   2.500.000,- Ft 
- 1.7.7.   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.000.000,- Ft 
- 1.7.15. Rendelkezésre állási támogatás   200.000,- Ft 

 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 
érdekében gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a 
Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
      polgármester 
Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására:   

        a 2010. február havi ülés (IV. negyedévi módosítás) 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
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13. napirendi pont: 
Javaslat önrész biztosítására a KMOP-2009-4.5.2 kódszámú pályázati felhívás keretében 
benyújtandó bölcsıdeépítési pályázathoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

245/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretében „Bölcsıdei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésére és kapacitásának bıvítésére” (kódszám: KMOP-2009-
4.5.2) kiírt pályázatra Vecsés Város Önkormányzata „Épületépítés és 
eszközbeszerzés a Semmelweis bölcsıde számára” címmel pályázatot nyújt be. 

 
2.)  A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 277 602 500,- Ft. A 

Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati önrészt, 
bruttó 27 760 250,- Ft-ot az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 
3.) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 232/2009. (X.20.) számú 

határozat 2. pontjában foglalt döntésének megfelelıen a tervezési szerzıdést az 
önkormányzat nevében írja alá. 

 

4.)  A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 
határidıben történı benyújtására. 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 

Határid ı: - a pályázat benyújtására: 2009. december 1. 
- az önrész biztosítására: a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a 226/2009. (X.20.) határozat kiegészítésére 
(A 636. helyrajzi számú út rendezése) 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja.  
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

246/2009. (XI.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 226/2009. 

(X.20.) határozatának elsı pontját kiegészíti az alábbi új bekezdéssel: 
A 017/1. hrsz.-ú kivett üzemanyagtöltı állomás megnevezéső ingatlanból 
(megosztást követıen) 278 m² nagyságú területet megvásárol az ADRIA 
Bt-tıl 1.000.-Ft/m², összesen 278.000.-Ft-ért út céljára, amely összeg 
fedezetét az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének 6. sz. 
melléklet 1.11 során szereplı „szántó vásárlása 12/2009. határozat 
alapján” elıirányzat egyidejő csökkentésével biztosítja. 

 
2. A határozat 2. pontja a „017/10. hrsz.-ú” szövegrészt megelızıen kiegészül az alábbi 

szövegrésszel: 
„017/1. hrsz.-ú és a „ 
 

Határid ı: azonnal 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
13 igen szavazat, 1 tartózkodás 
 
15. napirendi pont: 
Pénzügyi fedezet biztosítása a Károly utca felújítási munkálataira vonatkozó mőszaki ellenıri 
feladatok ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

247/2009. (XI.17.) határozat 
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1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal 
arra, hogy a „Károly utca, Telepi út – Vörösmarty u. közötti szakaszának 
felújítására” vonatkozó pályázat feltételeinek teljesítéséhez szükséges mőszaki 
ellenıri feladatok ellátására a 2010. évi költségvetésben bruttó 1.000.000.-Ft 
összegő fedezetet biztosít. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a gondoskodjon a 2010. évi költségvetés összeállításánál a szerzıdés összegének 
betervezésérıl. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelıen a 

legkedvezıbb ajánlatot tevı KI-ÚT Épít ıipari Kft.-vel a megbízási szerzıdést az 
önkormányzat nevében írja alá. 

 
         Határidı: azonnal; a mőszaki ellenırzés összegének betervezésére: a  
  2010. évi költségvetési rendelet megalkotása;   
   a szerzıdés aláírására: 2009. november 18.  
 
        Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, 
Szociális Bizottsági tag: a Szociális Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyagban 6 óvoda szerepel, kérem javítani 4 óvoda és több 
kihelyezett tagcsoport mőködik Vecsésen. Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását 
 

248/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ 
Szakmai Programját jóváhagyja az éves költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékig. 

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

intézményvezetıt. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 

 
14 igen szavazat, egyhangú 
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17. napirendi pont: 
Javaslat a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat 2010. évi ellátására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, 
Szociális Bizottsági tag: a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja. A Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és szintén elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

249/2009. (XI.17.) határozat 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 2010 évben is mőködtetni kívánja 
Vecsés város területén és elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy e szakfeladattal 
kapcsolatos – Vecsés vonatkozásában felmerülı – 3.500.000 Ft összegő kiadást az 
önkormányzat a 2010 évi költségvetésébe betervezi. 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa a 

Gyömrı és környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres 
Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulási Tanács Elnökét és a 
kiadást tervezze be az önkormányzat 2010 évi költségvetésébe. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
             polgármester 
Határid ı: tájékoztatásra: 2009. december 1. 
                tervezésre: 2010 évi költségvetési koncepció elkészítése 

 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
18. napirendi pont: 
Monor Város Önkormányzat Hivatásos Tőzoltó-Parancsnokság támogatása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: nagy teher hárul a tőzoltókra, ha rendkívüli esemény van 
Vecsésen, akkor a tőzoltók itt vannak, lelkiismeretesen végzik munkájukat, javaslom 
támogatásukat. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke, a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
200.000,- forintot javasol elfogadásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: javaslatom, hogy a támogatási összeg 300.000,- Ft legyen az 
általános tartalékalap terhére. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a módosított határozati javaslat elfogadását 
 

250/2009. (XI.17.) határozat 
 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Monori 

Tőzoltóság részére 300.000,- Ft összegő támogatást biztosít az általános 
tartalékalapból. A Képviselı-testület felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a 
kérelemben megjelölt célok megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi, 
Számviteli és Költségvetési Alosztály részére. 

2) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

3) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészítésérıl, és terjessze a Képviselı-testület elé. 

Határid ı:  azonnal, 
 rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2010. február havi ülése 

                       (2009. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés város mővelıdési és szociális intézményeiben a feladatarányos 
finanszírozás bevezetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

251/2009. (XI.17.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2010. január 1-

tıl az alábbiakban felsorolt intézményeknél is bevezeti a feladatarányos 
finanszírozást:  

 
2. Róder Imre Városi Könyvtár 
3. József Attila Mővelıdési Ház 
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4. Semmelweis Bölcsıde 
5. Gondozási Központ 
6. Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat 
7. Oktatási Intézmények Központi Konyhája. 

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a  

FINESZ – 2004 Tanácsadó és Szolgáltató Bt – t bízza meg az alábbi feladatok 
elvégzésével: 

 
- az 1. pontban felsorolt intézményeknél a program bevezetéséhez szükséges 

adatgyőjt ı munkák, konzultációk, elemzések elvégzése, intézményvezetıi 
egyeztetések lefolytatása, 

- összefoglaló jelentés elkészítése, 
- az 1. pontban felsorolt intézményeknél a 2010. évi költségvetés tervezetének 

elkészítése.  
 
3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az 1-2. pontban foglalt döntések végrehajtása 

érdekében bruttó 500.000,- forintot biztosít az Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
rendelet 4. sz. melléklet 1.8.1. sora általános tartalékalap elıirányzatának egyidejő 
csökkentésével. 

 
4. A Képviselı –testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 

FINESZ – 2004 Tanácsadó és Szolgáltató Bt – vel kötendı vállalkozói szerzıdést írja 
alá. 

 
5. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet  

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

             
Határid ı:  azonnal,  

a szerzıdés megkötésére a döntést követı 15 napon belül,  
a költségvetési rendelet módosítására a 2010. február havi ülés (IV. 
negyedévi módosítás) 

 
            Felelıs:     Szlahó Csaba 

                    polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában mőködı iskolák Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában a szakértı által véleményezett "Az iskolai könyvtár mőködésének 
szabályozása" címő fejezet/melléklet, és a "Győjtıköri Szabályzat" melléklet jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
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Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete 
megtárgyalta a két nemzetiségi intézmény vonatkozásában az elıterjesztést és egyetértési 
jogát gyakorolva elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

252/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Falusi 
Általános Iskola - Dorfschule Wetschesch Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában a szakértı által véleményezett "Az iskolai könyvtár 
mőködésének szabályozása" mellékletet, valamint kötelezı mellékletként a 
"Gy őjt ıköri Szabályzatot". 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja Gróf 

Andrássy Gyula Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a 
szakértı által véleményezett "Az iskolai könyvtár mőködésének 
szabályozása" fejezetet, valamint kötelezı mellékletként a "Győjt ıköri 
Szabályzatot". 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Petıfi 

Sándor Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatában a szakértı által véleményezett "Az iskolai könyvtár 
mőködésének szabályozása" fejezetet, valamint kötelezı mellékletként a 
"Gy őjt ıköri Szabályzatot". 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Halmi 

Telepi Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a szakértı 
által véleményezett "Az iskolai könyvtár mőködésének szabályozása" 
fejezetet, valamint kötelezı mellékletként a "Győjt ıköri Szabályzatot". 

 
Felelıs: Szlahó Csaba  

   polgármester 
 

Határid ı: azonnal, a költségvetési szervek vezetıinek kiértesítésére: a döntést 
követı 15 napon belül 

 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés 0310/1, 0310/3, 0150/12, 0150/14 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását 
 

253/2009. (XI.17.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 
helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 18/2006. (IX.28.) rendelet 4. 
§ (2), (3) bekezdése alapján a vecsési 0310/1, 0310/3, 0150/12 és 0150/14 hrsz-ú 
külterületi ingatlanokat belterületbe vonja.  

 
2. A belterületbe csatolással kapcsolatos költségek a 0310/1 és 0310/3 hrsz-ú 

ingatlanok esetében a Grund Invest Kft-t, mint beruházót, a 0150/12 és 0150/14 
hrsz-ú ingatlanok esetében Dr. Galambos Zsolt tulajdonost terhelik.  

 

Határid ı: azonnal, a tulajdonos és a beruházó értesítésére: a döntést követı 15 
napon belül  
a belterületbe csatolási kérelem Monori Körzeti Földhivatalnak 
történı megküldésére: a döntést követı 15 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
22. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a tájékoztató elfogadását 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 

254/2009. (XI.17.) határozat 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2009. évi III. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
23. napirendi pont: 
Javaslat Alapító Okiratok módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra ajánlja. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete 
megtárgyalta a két nemzetiségi intézmény vonatkozásában az elıterjesztést és egyetértési 
jogát gyakorolva elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
  
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az elsı határozati javaslat elfogadását 
 

255/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 16.pontjával elfogadott Alapító Okirat 7. pontjában a  
 
„A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:” címet követı 
szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szöveg lép:  

 
„Vecsés és környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra létrehozott 
Mikrotérségi Intézményi Társulási Tanács 

 
A társulás tagjai: 
- Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete /gesztor/ 

      - Gyömrı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- Maglód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- Ecser Község Önkormányzatának Képviselı-testülete” 
 
 

2. Az Alapító Okirat 8. pontjában a  
 

„A költségvetési szerv irányító szerve:” címet követı szövegrészt visszavonja, s 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
  
 „Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)”  
 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1, 2 pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
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Felelıs: Szlahó Csaba  
               Polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a második határozati javaslat elfogadását 
 
 

256/2009. (XI.17.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ Alapító 
Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 15. pontjával elfogadott Alapító Okirat 7. pontjában 
a  
 
„A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:” címet követı 
szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szöveg lép:  

 
„Vecsés és környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott 
Mikrotérségi Intézményi Társulási Tanács 

 
A társulás tagjai: 
- Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete /gesztor/ 

  - Gyömrı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- Maglód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
- Ecser Község Önkormányzatának Képviselı-testülete” 
 

     2.) Az Alapító Okirat 8. pontjában a  
 

„A költségvetési szerv irányító szerve:” címet követı szövegrészt visszavonja, s 
helyébe az alábbi szöveg lép: 
  
 „Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

(2220 Vecsés, Szent István tér 1.)”  
 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1, 2 pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 
 
 

Határid ı: azonnal,  
       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
               polgármester 
14 igen szavazat, egyhangú 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a harmadik határozati javaslat elfogadását 
 

257/2009. (XI.17.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Intézmények 
Központi Konyhája Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 17.pontjával elfogadott Alapító Okirat 14. pontjában 
a  
 
„Szakfeladatok megnevezése, száma 2009. december 31-ig:” címet követı 
szövegrészt visszavonja, s helyébe az alábbi szöveg lép: 
  
„751 757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítı szolgálatai”  

 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1 pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
               Polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a negyedik határozati javaslat elfogadását 
 

258/2009. (XI.17.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár  
Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 12.pontjával elfogadott Alapító Okirat 14./a. 
pontjában a  

 
  „Szakfeladatok megnevezése, száma 2009. december 31-ig:” címet a       
    következı szövegrésszel kiegészíti: 
  
          „923 127  Közmővelıdési könyvtári tevékenység” 

 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1 pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
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       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
      Polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az ötödik határozati javaslat elfogadását 
 

259/2009. (XI.17.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Falusi Általános Iskola - 
Dorfschule Wetschesch Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 2. pontjával elfogadott Alapító Okirat 14./a. 
pontjában a  
 
„Szakfeladatok megnevezése, száma 2010. január 01-tıl:” címet a    

következı szövegrésszel kiegészíti: 
 
„910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  910 123 Könyvtári szolgáltatás „ 

 
2.  Felkéri a polgármestert, hogy az 1 pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
 

14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a hatodik határozati javaslat elfogadását 
 

260/2009. (XI.17.) határozat 
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Petıfi Sándor Általános Iskola 
és Gimnázium Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 4. pontjával elfogadott Alapító Okirat 14./a. 
pontjában a  
 

        „Szakfeladatok megnevezése, száma 2010. január 01-tıl:” címet a    
          következı szövegrésszel kiegészíti: 
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        „910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
          910 123 Könyvtári szolgáltatás „ 

 
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1 pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
 

14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a hetedik határozati javaslat elfogadását 
 

261/2009. (XI.17.) határozat 
 
 

2.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Gróf Andrássy Gyula  
Általános Iskola  Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 3. pontjával elfogadott Alapító Okirat 14./a. 
pontjában a  
 

        „Szakfeladatok megnevezése, száma 2010. január 01-tıl:” címet a    
          következı szövegrésszel kiegészíti: 
           
        „910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
          910 123 Könyvtári szolgáltatás „ 
 
 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1 pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
 

14 igen szavazat, egyhangú 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a nyolcadik határozati javaslat elfogadását 
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262/2009. (XI.17.) határozat 
 
 

3.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testület a Halmi Telepi Általános Iskola 
Alapító Okiratát a következıkkel módosítja: 

 
A 181/2009. (VIII. 31.) határozat 5. pontjával elfogadott Alapító Okirat 14./a. 
pontjában a  
 

        „Szakfeladatok megnevezése, száma 2010. január 01-tıl:” címet a    
          következı szövegrésszel kiegészíti: 
           
         „910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
           910 123 Könyvtári szolgáltatás „ 

 
 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az 1 pontban foglalt döntésének megfelelıen 
gondoskodjon az intézmény Módosító Okirata és egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratának kiadásáról. 

 
Határid ı: azonnal,  

       a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2009. 11. 30. 
       a MÁK-nak megküldésre: 2009. 11. 30. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     Polgármester 
 

14 igen szavazat, egyhangú 
 
24. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Lırincz Ferencné képviselı asszonyt, hogy 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné képviselı: igen, elfogadom. 
 
25. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: Halmy téren a Halmi utca – Kikindai utca keresztezıdésében nagy 
gödör van, amit javítani kellene, igen balesetveszélyes. 
 
Szakorvosi Rendelıintézetnél megépült a belsı udvari parkoló, amennyiben van arra mód, 
hogy az utcán lévı három megmaradt parkoló mozgáskorlátozott parkolóként kerülhetne 
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átminısítésre az jó lenne. Jelenleg most a három parkolóból csak egy parkoló a 
mozgáskorlátozottaké. 
 
26. napirendi pont: 
Kérdések 
 
27. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2009. november 19-én, 18 órától a József Attila Mővelıdési 
Házban közmeghallgatást tart a Képviselı-testület. 
 
28. napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját. 
 

K. m. f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 


