
Jegyzıkönyv 
 
Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testület 2009. szeptember 30-
án megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi 
János, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, 
Tóth Judit 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület tagjait. 
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 12 fı képviselı jelen 
van. 
 
A testületi ülést megnyitja. 
 
A napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszi. 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a költségvetési szervek Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 
3. napirendi pont: 
Támogatási kérelem a gyergyószárhegyi „Kiszenekar” tagjainak vendéglátására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok sorrendiségét, melyet a Képviselı-
testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás mellett 
elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 
 
 



208/2009. (IX.30.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a napirendi pontok 
sorrendiségét elfogadta. 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a költségvetési szervek Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
A képviselık száma 13 fı. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
A képviselık száma 14 fı. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat is megtárgyalta a nemzetiségi 
intézmények Szervezeti és Mőködési Szabályzatait és egyetértési jogát 
gyakorolva elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Az Egészségügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és szintén elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
 
 



Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

209/2009. (IX.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja Vecsés 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a határozat 
mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és ezzel 
egyidejőleg visszavonja a 247/2005. (XI.22.) határozatát. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch határozat mellékletét 
képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát azzal a feltétellel, hogy az 
SzMSz részeként Az iskolai könyvtár mőködésének szabályozása, valamint 
az SzMSz kötelezı mellékletét képezı Győjtıköri Szabályzat a szakértıi 
véleményezést követıen a 2009. novemberi Képviselı-testületi ülésen kerül 
elıterjesztésre fenntartói jóváhagyás céljából a jelen SzMSz 
kiegészítéseként és ezzel egyidejőleg visszavonja a 138/2002. (IX.24.) Ök. 
határozatát. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola  határozat mellékletét képezı 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát azzal a feltétellel, hogy az SzMSz 
részeként Az iskolai könyvtár mőködésének szabályozása, valamint az 
SzMSz kötelezı mellékletét képezı Győjtıköri Szabályzat a szakértıi 
véleményezést követıen a 2009. novemberi Képviselı-testületi ülésen kerül 
elıterjesztésre fenntartói jóváhagyás céljából a jelen SzMSz 
kiegészítéseként és ezzel egyidejőleg visszavonja a 191/2004. (X.19.) 
határozatát. 

 



4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium határozat mellékletét 
képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát azzal a feltétellel, hogy az 
SzMSz részeként Az iskolai könyvtár mőködésének szabályozása, valamint 
az SzMSz kötelezı mellékletét képezı Győjtıköri Szabályzat a szakértıi 
véleményezést követıen a 2009. novemberi Képviselı-testületi ülésen kerül 
elıterjesztésre fenntartói jóváhagyás céljából a jelen SzMSz 
kiegészítéseként.   

 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Halmi Telepi Általános Iskola  határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát azzal a feltétellel, hogy az SzMSz részeként Az 
iskolai könyvtár mőködésének szabályozása, valamint az SzMSz kötelezı 
mellékletét képezı Győjtıköri Szabályzat a szakértıi véleményezést 
követıen a 2009. novemberi Képviselı-testületi ülésen kerül elıterjesztésre 
fenntartói jóváhagyás céljából a jelen SzMSz kiegészítéseként.         

 
6. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény határozat 
mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és ezzel 
egyidejőleg visszavonja a 176/2001. Ök.        határozatát. 

 
7. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch határozat 
mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és ezzel 
egyidejőleg visszavonja a 18/2002. Ök. határozatát. 

 



8. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Kisfaludy utcai Óvoda határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 121/2001. Ök. 
határozatát. 

 
9. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Bálint Ágnes Óvoda határozat mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 203/2001. Ök. határozatát. 

 
10. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 40.§-a alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - a 
Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 204/2001. Ök. határozatát. 

 
11. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
József Attila Mővelıdési Ház határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 35/1998. Ök. 
határozatát. 

 
12. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Róder Imre Városi Könyvtár határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 149/2007. 
(IX.18.) határozatát. 

 
13. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 



bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Semmelweis Bölcsıde határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 226/2008. 
(XI.18.) határozatát. 

 
14. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat határozat mellékletét képezı Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 173/2004. 
(X.19.) határozatát. 

 
15. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Gondozási Központ határozat mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 239/2007. (XII.18.) 
határozatát. 

 
16. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat határozat mellékletét képezı 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 
238/2007. (XII.18.) határozatát. 

 
17. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) 
bekezdés a) pontjában nyert felhatalmazás alapján jóváhagyja – az éves 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – az 
Oktatási Intézmények Központi Konyhája határozat mellékletét képezı 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát és ezzel egyidejőleg visszavonja a 
2/2001. Ök. határozatát. 

 
18. Felkéri a Polgármestert a Szervezeti és Mőködési Szabályzatok 

Önkormányzat nevében történı aláírására, valamint a dokumentumok 
jóváhagyásáról a költségvetési szervek vezetıinek kiértesítésére. 

 



19. Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyzı, illetve az intézményvezetık útján 
gondoskodjon a Szervezeti és Mőködési Szabályzatok függelékeinek 
megalkotásáról. 

 
      Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 
 
      Határidı: azonnal, záradékolásra és a költségvetési szervek vezetıinek 
                       kiértesítésére: a döntést követı 15 napon belül 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek a rendelet módosítását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és nem támogatja a rendelet módosítását. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 
Jelenleg a vendégebéd 413,- Ft + ÁFA, ami 496,- Ft 20%-os ÁFA-val. A 25%-
os ÁFA-val számolva viszont már 516,- Ft lenne. A konyha vezetıje javasolta, 
hogy csökkenjen a nettó ár 397,- Ft-ra és így 25%-os ÁFA-val ismételten 496,- 
Ft-ba kerülne a vendégebéd.  
 
Oláh László képviselı: 
A konyha vezetıje a csökkentést azzal indokolta, hogy költségvetésébıl ki tudja 
gazdálkodni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint így is olcsó a környékbeli árakhoz képest a vendégebéd ára.  
 
Alattyányi István képviselı: 
Szintén azon a véleményen van, hogy ne csökkentsék a nettó árat. 



Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság módosító indítványát, amely szerint a vendégebéd nettó ára ne 
csökkenjen az ÁFA mértékének változása miatt.  Ezt a Képviselı-testület 12 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

210/2009. (IX.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
ÁFA mértékének változása miatt a felnıtt (vendég) ebéd térítési díját a 
szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI. 25.) rendeletében nem módosítja. 
 

Határid ı:  azonnal 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
3. napirendi pont: 
Támogatási kérelem a gyergyószárhegyi „Kiszenekar” tagjainak vendéglátására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária OMSB elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A 
Zenei Világnap alkalmából Gyergyószárhegyrıl érkezik a Kiszenekar fellépésre. 
A gyermekek vendégül látásához, kirándulások szervezéséhez kapcsolódó 
költségekhez kér Gál István úr, a testvérvárosi kapcsolatos szervezıje 100.000,- 
Ft összegő támogatást. A támogatás összegét a költségvetés Testvérvárosi 
kapcsolatok sorának terhére javasolja biztosítani. A bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 
 
 
 



211/2009. (IX.30.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 7/2009. (II. 27.) rendelet 7a. 
sz. melléklet 3.12. sorának – Testvérvárosi kapcsolatok – terhére a 
gyergyószárhegyi Kiszenekar tagjainak vendégül látásához, 
kirándulások szervezéséhez kapcsolódó költségekre 100.000,- Ft 
összegő egyszeri támogatást nyújt. A pénz felvételére Gál István jogosult. 
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.  

 
Felelıs:     Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 30 napon belül 
 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az 57/2000. (VI. 
16.) OGy határozat alapján ma, szeptember 30-án a „Helyi Önkormányzatok 
Napja” van annak tiszteletére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az elsı 
helyhatósági választásokat.  
 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 Szlahó Csaba     Mohainé Jakab Anikó 
          Polgármester      jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


