
Jegyzıkönyv 
 

Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 15-én 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 16.00 óra) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, 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, a Jegyzı Asszonyt, a Hivatal 
dolgozóit, Kis Tóth János intézményvezetı urat, valamint a megjelent 
érdeklıdıket.  
  
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 12 fı jelen van. Vékony Ferenc és Dr. Gerencsér Balázs 
képviselık jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Dr. Fekete Károly 
képviselı tanulmányi úton van. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontot: 
 
TÁMOP-2.4.2.B-09/2-KMR „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” 
címő pályázaton való részvétel 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

185/2009. (IX.15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a javasolt napirendi 
pont felvételét elfogadja. 
 
A végleges napirendi pontokra 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: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Kis Tóth János, a JAM Ház vezetıje 
 
4.Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 
7/2009. (II.27.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés 
meghosszabbítására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı:Kóródi Ágnes intézményvezetı-helyettes 
 
8.Napirendi pont: 
A Gondozási Központ 2009. I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı 
 
9.Napirendi pont: 
Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás 2009. 
I. félévi tájékoztatója 
Elıterjesztı:Gottl Aranka intézményvezetı 
 
10.Napirendi pont: 
Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2009. I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı:Dajka Tünde intézményvezetı 
 
11. Napirendi pont: 
TÁMOP-2.4.2.B-09/2-KMR „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” 
címő pályázaton való részvétel 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı:Dabasi János, MKB elnök 
 
13.Napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária, OMSB elnöke 
 
14.Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli költségátcsoportosítás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
15.Napirendi pont: 
Gyalogos-átkelıhelyek létesítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
16.Napirendi pont: 
Szolgalmi jogot és használati jogot alapító megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozása a 2009. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
Elıterjesztı:Alattyányi István, TfKB elnök 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Védınıi Szolgálat áthelyezésével kapcsolatos fenntartói 
intézkedésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására a Tündérkert Óvoda eszközeinek 
beszerzéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Mővelıdési Központ tervezıi költségbecslésének 
elkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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21.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó térszint alatti 
gépkocsitároló kiviteli terveinek ÁFA-változásból adódó többletköltségére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
22.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
23.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
24.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
25.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészének sorrendjét, melyet a 
Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

186/2009. (IX.15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a napirendi pontok 
sorrendiségét elfogadja. 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Tündérkert Óvodában megkezdıdtek a munkálatok, e témában lakossági 
fórumot is tartottak. Reméli, hogy az épület határidıben és megfelelı 
minıségben átadásra kerül. 
A MÁV állomásnál a P + R parkoló ügyében eredményhirdetés történt. 
Vecsésen a kivitelezı a HEDO Kft. lesz. A kivitelezı már aláírta a szerzıdést, 
most a MÁV-tól várják az aláírást. Elıreláthatólag tavasszal lesz a területátadás.  
A BA Zrt. szerzıdés-tervezettel kereste meg az Önkormányzatot. Vecsést 
érintıen 45 ingatlanba szeretnének zajvédıt építeni. 
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Az EUROPOLIS a szabályozási tervvel kapcsolatosan jelezte, hogy szeretnének 
támogatást nyújtani általános településfejlesztési feladatokhoz. Remélik, hogy 
tetı alá tudják hozni a szerzıdést.  
Lezajlott az augusztus 20-i városi ünnepség. A Karamell Cukrászda elkészítette 
az ország tortáját, amelyre vendégül látták a résztvevıket. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı, mivel Czibolya Zoltán 
képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

187/2009. (IX.15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

188/2009. (IX.15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
3.Napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı:Kis Tóth János, a JAM Ház vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a beszámolót, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

189/2009. (IX.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila 
Mővelıdési Ház 2008-2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
 
4.Napirendi pont: 
Tájékoztató Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló urat. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

190/2009. (IX.15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 
2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 
7/2009. (II.27.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Szebellédi István C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.: 
Vecsés Város Önkormányzatának 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásához 
és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II.27.) rendelet módosításához is 
írásban könyvvizsgálói véleményt adtak ki. Az I. félévi gazdálkodás motiválja, 
hogy hozzászóljon. Az Önkormányzat pénzügyi és költségvetési gazdálkodására 
is néhány megállapítást tesz. Jelentıs többletbevételek realizálódtak. Ezen 
bevételek költségvetésen keresztül vezetése a tervezett kiadások tekintetében 
nem történt meg. Ezt rendezni kell. 
Egyetért a gazdálkodási gyakorlattal, a jelenlegi költségvetési megszorításokkal. 
Általánosságban véve megfontolt, és az eredményeit illetıen nagyon kedvezı 
folyamatok jellemzik az elsı félévet. A második félévben az ÁFA-emelés nagy 
hatással lesz a gazdálkodásra. Ahhoz, hogy megvalósulhassanak a fejlesztési 
elképzelések, amiket elhatároztak, illetve folyamatosan tudjanak finanszírozni, 
további megszorításokra lesz szükség. Átgondolt, megfontolt és takarékos 
költségvetési gazdálkodás kell, hogy jellemezze az elkövetkezı pár hónapot.  
Nem tartja bajnak, ha esetleg rövid lejáratú finanszírozási forrásokat kell 
igénybe venni. Úgy gondolja, hogy inkább a pénzügyi technikai megoldásokkal 
kell operálni. Azt kell mondja, hogy az elsı félévi gazdálkodás a vártnál, és az 
önkormányzati viszonyok által tapasztaltnál jobban sikerült. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadott és 
megalkotta az alábbi rendeletét. 
 

17/2009. (IX.16.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 17/2009. (IX.16.) rendelete a 2009. évi 
költségvetésrıl szóló 7/2009. (II.27.) rendelet módosításáról. 

 
Vecsés Város Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában nyert felhatalmazás és az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a alapján Vecsés Város Önkormányzatának 
a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II. 27.) rendeletét (a továbbiakban: 
R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R 2. §-ának szövege hatályát veszíti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
 

a.) bevételi fıösszegét a finanszírozási  
bevételi mőveletek nélkül: 4.746.050 e Ft-ban 

b.) kiadási fıösszegét a finanszírozási  
kiadási mőveletek nélkül: 4.731.068 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözetét 
finanszírozási mőveletek nélkül: 14.982 e Ft-ban 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételeit: 145.387 e Ft-ban 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásait: 160.369 e Ft-ban 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlegét - 14.982 e Ft-ban 

állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 
 

Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 363.406 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.442.457 e Ft-ban 
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ebbıl: 

– beruházások összegét: 814.759 e Ft-ban, 

– felújításokat: 39.937 e Ft-ban, 

– az intézményi felhalmozások 

     összegét:                                             121.583 e Ft-ban, 

– mőködési célú bevételt:                 4.528.031 e Ft-ban, 

– mőködési célú kiadásokat:            3.448.880 e Ft-ban, 

     ebbıl: 

– személyi jellegő kiadásokat: 1.280.002 e Ft-ban, 

– munkaadót terhelı járulékokat 404.370 e Ft-ban, 

– dologi jellegő kiadásokat 1.291.536 e Ft-ban, 

– önkormányzat által folyósított ellátások:78.979 e Ft-ban, 

– végleges pénzeszközátadás  
       államháztartáson kívülre: 152.851 e Ft-ban 

                              állapítja meg. 

 
2.§ 

(1) Az „Önkormányzat 2009. évre tervezett mőködési, felhalmozási 
kiadásainak, bevételeinek mérlegszerő bemutatását” az e 
rendelet I. számú melléklete tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat az elıirányzat módosításait az e rendelet 1/a. 
számú melléklete szerint állapítja meg. 

(3) Az Önkormányzat a bevételi elıirányzat módosítás fıösszeg 
forrásonkénti megbontását az e rendelet 1., 2/a., 2/b., számú 
melléklete szerint állapítja meg. 

(4) A Polgármesteri Hivatal bevétel elıirányzat módosítását az e 
rendelet 3/a. számú melléklete, az intézményi bevételek 
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elıirányzat módosítását intézményenként – címeként – az e 
rendelet 3/b. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

(5) A Képviselı-testület a 2009. évi költségvetés részben önállóan 
gazdálkodó (2009. július 1-tıl önállóan mőködı) költségvetési 
szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – 
elıirányzat módosításait valamint az intézményi támogatások 
elıirányzat módosításait az e rendelet 3/b. számú melléklete 
szerint állapítja meg. 

(6) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
szereplı mőködési jellegő feladatok kiadási elıirányzat 
módosításait – ezen belül kiemelt elıirányzatait – (címenként), a 
közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege illetve 
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az e rendelet 
4. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

(7) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatok változásait 
célonként az e rendelet 5. számú melléklete szerint, a fejlesztési 
kiadásokat az e rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja 
meg. 

(8) Az Önkormányzat az általános tartalék összegét 16.854 e Ft-
ban, a mőködési céltartalékot 67.741 e Ft összegben az e 
rendelet 7/a. számú mellékletében, a felhalmozási céltartalékot 
514.151 e Ft összegben az e rendelet 7/b. számú mellékletében 
felsorolt célokra hagyja jóvá. 

(9) Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı 
átcsoportosítását az e rendelet 8. számú melléklete szerint 
határozza meg. 

(10) A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı 
átcsoportosítását az e rendelet 9/a. számú melléklete, a 
felhalmozási céltartalék szakfeladatokra történı 
átcsoportosítását a 9/b. számú melléklete szerint állapítja meg. 
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3.§ 

 A NNÖK elıirányzat módosításai az e rendelet 1/b. számú 
mellékletében, a CNÖK elıirányzat módosításai az e rendelet 1/c. 
számú mellékletében kerülnek bemutatásra. 

4.§ 

 E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel egyidejőleg 
hatályát veszíti a 13/2009. (V.27.) rendelet és a 7/2009. (II.27.) 
rendelet 3 §-ának (8) bekezdése. 

 Szlahó Csaba Mohainé Jakab Anikó 
 polgármester jegyzı 
 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerzıdés 
meghosszabbítására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A könyvvizsgálói irodával 13 éve dolgoznak együtt közös megelégedéssel. Nem 
könnyő feladat az önkormányzatok munkáját segíteni. Abban, hogy Vecsés 
Város Önkormányzatának gazdálkodása stabil, az átlag fölött van, nagy szerepe 
van a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-nek is. 
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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 alábbi határozatát. 
 

191/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására vonatkozó -2008. május 1. napjától fennálló- szerzıdését 
2013. április 30-ig terjedı idıszakra meghosszabbítja. 

 A könyvvizsgálói feladatok ellátására a könyvvizsgálatot ellátó 
természetes személyként dr. Szebellédi Istvánt nevesíti. 

 
2. A Képviselı-testület a könyvvizsgálati díj összegét 101.400,-

Ft+ÁFA/hó összegben hagyja jóvá. 
 
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a C.C. Audit 

Könyvvizsgáló Kft-vel az 1-2. pontban foglalt döntésének 
megfelelıen a könyvvizsgálói megbízási szerzıdést 2013. április 30. 
napjáig terjedı idıszakra az Önkormányzat nevében kösse meg. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba  
  Polgármester 
 
Határid ı: azonnal 

 
 
7.Napirendi pont: 
A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı:Kóródi Ágnes intézményvezetı-helyettes 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
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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 alábbi határozatát. 
 

192/2009. (IX.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2009. I. félévi beszámolóját elfogadja. 
 
 
8.Napirendi pont: 
A Gondozási Központ 2009. I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı:Pereginé Vodila Terézia intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

193/2009. (IX.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ 
2009. I. félévi beszámolóját elfogadja. 
 
 
9.Napirendi pont: 
Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás 2009. 
I. félévi tájékoztatója 
Elıterjesztı:Gottl Aranka intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra javasolta a Képviselı-
testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

194/2009. (IX.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Maglód és környéke 
közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás 2009. I. félévi 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
10.Napirendi pont: 
Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2009. I. félévi beszámolója 
Elıterjesztı:Dajka Tünde intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

195/2009. (IX.15.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Gyömrı és környéke 
Szociális Szolgáltató Központ 2009. I. félévi beszámolóját elfogadja. 
 
 
11. Napirendi pont: 
TÁMOP-2.4.2.B-09/2-KMR „Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása” 
címő pályázaton való részvétel 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnökét, Skultéti Ildikót. 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 
Azoknál a cégeknél, ahol legalább 20 fıt foglalkoztatnak, ott csökkentett 
munkaképességő embereket is kell alkalmazni. Az összlétszámot tekintve az 
Önkormányzatnak 20 fı megváltozott munkaképességő dolgozót kellene 
törvényi elıírás alapján foglalkoztatnia. Jelenleg 4 fıt foglalkoztatunk, plusz 16 
fı után fizetünk járulékot. Várhatóan 2010. január elsejétıl a foglalkoztatás 
elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
szerint a rehabilitációs hozzájárulás évente és személyenként 1 millió Ft-ra fog 
emelkedni. Minden önkormányzatnak jelentıs pénzügyi érdeke főzıdik a 
megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek foglalkoztatásához. Ez a 
változás indította a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a pályázat kiírására. 
Fıpályázó kizárólag jogi személyiségő non-profit szervezet lehet és legalább 
egy támogatásban részesülı konzorciumi partnernek, vállalkozásnak vagy 
költségvetési szervnek kell lennie. Ezért kereste meg az Önkormányzatot az 
Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, hogy közösen pályázzanak. A pályázat 
célja, hogy a megváltozott munkaképességő dolgozókat foglalkoztassák, ezért 1 
éven keresztül a munkáltató a munkabérük 75 %-át visszakapja. A pályázat 
benyújtására kevés a rendelkezésre álló idı, ezért gyorsan kell dönteni, részt 
veszünk-e benne.  
 
Skultéti Ildikó Üll ıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke: 
Valószínőleg változtatni fogják a pályázat benyújtásának határidejét, hiszen 
többen kezdeményezték azt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Ha beadjuk a pályázatot van-e vesztenivalónk? 
 
Skultéti Ildikó Üll ıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke: 
Nincs vesztenivaló, az elbírálás után bármikor vissza lehet mondani a részvételt. 
Egyébként akadálymentesítésre is írtak ki pályázatot, annak október 25-e a 
határideje. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Ha nyernek a pályázaton és alkalmaznak megváltozott munkaképességőeket, 
akkor azok lehetnek vecsésiek is vagy csak üllıiek? 
 
Skultéti Ildikó Üll ıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke: 
Vecsésieket is tudjuk alkalmazni. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 
Nincs önrész, nem várnak támogatást, a feltétel az, hogy legalább 12 hónapon 
keresztül foglalkoztassa ıket az Önkormányzat. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

196/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Befogadó 
munkahelyi gyakorlatok támogatása” címő pályázaton – 
konzorciumi (együttmőködı) partnerként – részt kíván venni a 
pályázatot benyújtó Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével 
közösen. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a 

konzorciumi szerzıdést írja alá. 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 

    Polgármester 
 

 Határidı: azonnal, a szerzıdés aláírása és a pályázat benyújtása: 
2009. szeptember 21. 

 
Skultéti Ildikó Üll ıi Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke: 
Nagyon szépen köszöni a pozitív hozzáállást és a gyors ügymenetet. 
 
 
12.Napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı:Dabasi János, MKB elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Megkérdezi Dabasi Jánost, a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökét, hogy van-e a beszámolóhoz kiegészítenivalója? 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Szóbeli kiegészítése nincs, kéri a Képviselı-testületet, hogy a Bizottság 2008. 
évi munkájáról készült beszámolót fogadja el. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

197/2009. (IX.15.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 2008. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
13.Napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária, OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Minden évben meghirdetik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot lehetıleg hátrányos helyzető fiataloknak, amelyhez eddig 
mindig csatlakozott Vecsés Város Önkormányzata. 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
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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 alábbi határozatát. 
 

198/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához a 
következık szerint: 

 
- az „A” típusú pályázat esetében felsıoktatási tanulmányokat 

már folytató, ill. a 2009/2010. tanévben felsıoktatási 
tanulmányaikat megkezdı hallgatók számára: 

 
 10 fıvel 3.000,- Ft/fı/hó x 10 hó összeggel, összesen 300.000,- Ft-

tal, azaz háromszázezer forinttal. 
 
- a „B” típusú pályázat esetén felsıoktatási tanulmányokat a 

2010/2011-es tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára: 
 
 2 fıvel 2.500,- Ft/fı/hó x 5 hó összeggel, összesen 25.000,- Ft-tal, 

azaz huszonötezer forinttal, 6 – azaz hat – egymást követı 
tanulmányi félévben. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelı 
Igazgatósága által üzemeltetett on-line adatbázisban rögzíti. 

 
3. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet 
az önkormányzat a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 

Határid ı:- csatlakozási nyilatkozat aláírására: 2009. szeptember 
25. 



 19 

- a nyilatkozat Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelı Igazgatósága részére történı 
megküldésére: 2009. szeptember 30. 

- Az „A” és „B” típusú pályázat egyidejő kiírására: 2009. 
október 01. 

- Pénzügyi fedezet biztosítására: a 2010. évi költségvetési 
rendelet megalkotása 

 
 
14.Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli költségátcsoportosítás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság levezetı elnöke: 
A 2009. évi költségvetésben a lakossági térkı akcióra biztosított összeg már 
felhasználásra került. A nagy érdeklıdésre való tekintettel célszerő lenne a 
költségvetésen belüli átcsoportosítással 1,5 millió Ft-os fedezetet biztosítani a 
további felmerült igények kielégítésére. 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

199/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, 
hogy a 2009. évi költségvetés „közutak-hidak üzemeltetése”, 
útjavítás költségsoron szereplı 15.000.000.-Ft összegő 
elıirányzatból 1.500.000.-Ft összeg kerüljön átcsoportosításra 
lakossági térkı akció biztosítására. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 

jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl, terjessze azt a Képviselı-
testület elé. 

 
 Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 

 
Határid ı: azonnal; a rendelet módosításra: a Képviselı-testület 

november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás) 

 
 
15.Napirendi pont: 
Gyalogos-átkelıhelyek létesítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizotság levezetı elnöke: 
Vecsés Város Önkormányzata 2009-ben 4 db gyalogos-átkelıhely mőszaki 
tervdokumentációját készíttette el és engedélyeztette (Telepi út – Ádám u., 
Miklós u., Károly u., Dózsa Gy. Út – Halmi út). Ebben az évben ebbıl 2 db 
gyalogos-átkelıhelyet valósítanak meg. 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
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200/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testületének úgy dönt, 
hogy 2009. évben 2 db gyalogos-átkelıhelyet létesít összesen bruttó 
3.553.892.-Ft bekerülési költségen, az alábbiak szerint: 

     Elektromos költség   Útépítés 
 

Halmi út   382.214.-Ft     1.059.748.-Ft 
Ádám utca        1.367.351.-Ft        744.579.-Ft 

 
A bekerülési bruttó költség összege a 2009. évi költségvetés általános 
tartalékalapja terhére kerül kiegyenlítésre. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 

jegyzıt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására 
vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl, terjessze azt a Képviselı-
testület elé. 

 
Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 

   Jegyzı 
 

Határid ı: azonnal; a rendelet módosításra: a Képviselı-testület 
november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás) 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 

végrehajtása érdekében gondoskodjon a kivitelezési szerzıdések 
elkészítésérıl és az Önkormányzat nevében a szerzıdéseket írja alá. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba  

   Polgármester 
 

Határid ı: azonnal; a kivitelezési szerzıdések megkötésére: a döntést 
   követı 30 napon belül 
 
 
16.Napirendi pont: 
Szolgalmi jogot és használati jogot alapító megállapodás jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizotság levezetı elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

201/2009. (IX.15.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft. kizárólagos 
tulajdonát képezı Vecsés, 0165/83. helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanon a cég beruházásában megvalósult szennyvízátemelı 
berendezés (gépészeti berendezések és áramforrás nélküli m őtárgy) 
tulajdonjogának önkormányzati tulajdonba adását elfogadja, a 
térítésmentes átadás fejében feltétlenül és visszavonhatatlanul 
biztosítja a HOROSZCOOP Kft. tulajdonát képezı 0165/83. és a 
0165/82. helyrajzi számú ingatlanok szennyvízelvezetı rendszerre 
történı térítésmentes csatlakozását. 

 A 0165/83. helyrajzi számú földrészleten lévı 117 m² területő 
szennyvízátemelı telep használati joga és a megközelítését biztosító 
átjárási szolgalmi jog Vecsés Város Önkormányzatát illeti meg, az 
erre vonatkozó szolgalmi jogot és használati jogot alapító 
megállapodás alapján kéri a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba 
történı bejegyeztetését. 

 
2) Felkéri a Polgármestert az 1.) pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében kösse meg a térítésmentes átadásra vonatkozó 
megállapodást a tulajdonossal, ezt követıen az ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyeztetéshez szükséges intézkedéseket 
tegye meg, valamint gondoskodjon a vagyonrendelet módosítására 
vonatkozó rendelet-tervezet elkészíttetésérıl és Képviselı-testület 
elé terjesztésérıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba  

   Polgármester 
 

Határid ı: azonnal; a megállapodás megkötésére: a döntést követı 
30 napon belül, a rendelet-módosításra: 2009. november 
30. 
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17.Napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozása a 2009. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülı Európai Mobilitási Héthez 
Elıterjesztı:Alattyányi István, TfKB elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizotság levezetı elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra javasolta a Képviselı-
testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést, és 1 igen, 1 tartózkodás és 2 nem szavazattal nem 
támogatta az elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

202/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagosan 
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a 2009. 
szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülı Európai 
Mobilitási Héthez. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi Kartát az Önkormányzat 

nevében írja alá és gondoskodjon a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztériumának Környezetvédelmi, Megújuló 
Energiahordozó és Energiatakarékossági Fıosztálya részére történı 
megküldésérıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
Határid ı: azonnal, a Karta aláírása és elküldése 2009. szeptember 

20-ig  
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18.Napirendi pont: 
Javaslat a Védınıi Szolgálat áthelyezésével kapcsolatos fenntartói 
intézkedésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-
testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

203/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a Vecsési Egészségügyi Szolgálat létszámát -2009. július 1-i hatállyal– 
a Védınıi Szolgálat áthelyezése miatt 7 fıvel megemeli és ezzel 
egyidejőleg az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 
rendelkezésre álló dologi kiadásokat, személyi juttatások és annak 
járulékai összegével megemeli a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
elıirányzatát. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az OEP 

finanszírozási szerzıdés módosítása érdekében a határozatot küldje 
meg a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak. 

 
  Felelıs: Szlahó Csaba  

    Polgármester 
 

Határid ı: azonnal, a határozat megküldésére: a döntést követı 8 
napon belül. 

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

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és a 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl.  
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  Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 

Határid ı: a Képviselı-testület november havi rendes ülése (2009. 
III. né.-i rendeletmódosítás) 

 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

204/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a Polgármesteri Hivatal létszámát változatlanul hagyja. 

 
2. A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal bérelıirányzatának 

növelésére (5 státuszra vonatkozóan) a 2009. évre 2,5 mFt+ járulékai 
összeget  biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartalékalapja 
terhére. 

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

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és a 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl.  

 
Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 

   Jegyzı 
Határid ı: A Képviselı-testület november havi rendes ülése (2009. 

III. né.-i rendeletmódosítás) 
 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására a Tündérkert Óvoda eszközeinek 
beszerzéséhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

205/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a „Tündérkert Óvoda bıvítése felújítása és eszközbeszerzése” címő, 
„KMOP-4.6.1/B-2-2008-0181” azonosító számú pályázati projekt 
keretében, a közbeszerzési eljárásban nyertes Trükk-Flükt Kft. által 
beszerzendı eszközök költségeinek biztosítására a pályázati önrészen 
felül további bruttó 2 243 225,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés 
„7/b. sz. melléklet 1.5.12. során szereplı Felhalmozási céltartalék, 
Városközpont fejlesztés” keret terhére. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelıen 

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
  Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
    Jegyzı 
 

Határid ı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 
november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás)  

 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Mővelıdési Központ tervezıi költségbecslésének 
elkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

206/2009. (IX.15.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 

a „Vecsés Városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és 
rehabilitációja” cím ő, „KMOP-5.2.1/B-2008-0023” azonosító számú 
pályázat II. fordulós pályázatához a Mővelıdési Központ és Könyvtár 
épülete költségbecslési kiírásának elkészítésére bruttó 1 800 000,- Ft-
ot biztosít a 2009. évi költségvetés „7/b. sz. melléklet 1.5.12. során 
szereplı Felhalmozási céltartalék, Városközpont fejlesztés” keret 
terhére. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a költségbecslési kiírásra vonatkozó 

szerzıdést az Önkormányzat nevében írja alá. 
  
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
 Határidı: a szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül 
 
3. Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
 Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
   Jegyzı 
 

Határid ı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 
november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás)  
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21.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó térszint alatti 
gépkocsitároló kiviteli terveinek ÁFA-változásból adódó többletköltségére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
 
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 alábbi határozatát. 
 

207/2009. (IX.15.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 
a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó térszint alatti gépkocsi tároló 
kiviteli terveinek elkészítésére az ÁFA változás fedezeteként további 
bruttó 724 750,- Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés „7/b. sz. 
melléklet 1.5.12. során szereplı Felhalmozási céltartalék, 
Városközpont fejlesztés” keret terhére. 

 
2. A Képviselı-testület utólagosan hozzájárul a tervezıi szerzıdés 

módosításához az alábbiak szerint: a kiviteli tervek elkészítésének 
kifizetése a következı ütemezéssel történjen: 

 - az 1. részlet 2009. szeptember 30-ig bruttó 10 000 000,- Ft 
összegben, 

 - a 2. részlet a pályázat támogatási összegének odaítélésérıl szóló 
értesítés kézhezvételétıl számított 15 napon belül bruttó 8 118 750,- 
Ft összegben. Amennyiben az önkormányzat a pályázati támogatási 
összeget valamilyen okból nem nyeri el, úgy 2010. március 15-ig.  

 
3. Felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról és 
Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
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  Felelıs: Mohainé Jakab Anikó 
    Jegyzı 
 

Határid ı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 
november havi rendes ülése (2009. III. negyedévi 
rendeletmódosítás)  

 
 
22. Napirendi pont 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: 
Azt az információt hallotta, hogy ajánlatok lettek bekérve a 
hulladékelszállításra, és érkezett be alacsonyabb ajánlat a VETÜSZ Kft. díjánál. 
Várható-e ez ügyben valami? 
 
Saska Istvánné képviselı: 
Körülbelül 4 hónappal ezelıtt interpellált speciális hulladékgyőjtı 
kihelyezésérıl a lakóparkban, ahová a lakók el tudják tenni a kutyapiszkot. 
Akkor azt a választ kapta, hogy tájékozódnak az edények beszerzésérıl, 
tisztántartásáról és ürítésének módjáról. Azóta nem kapott semmi információt 
róla. Szeretné megkérdezni, hogy hol tart az ügy? 
 
Tóth Judit képviselı: 
Továbbra is fennáll a probléma az Akácfa utcában a lovak tartásával 
kapcsolatban. Mivel az állatok továbbra is ott vannak, ezért szeretné 
megkérdezni, hogy az utolsó határozat óta milyen intézkedés történt? 
 
 
23. Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Oláh László képviselı: 
A Forgalomtechnikai Bizottság elnöke Skribek Zoltán a sajnálatos események 
miatt nem tudja ellátni elnöki feladatát. Mivel a Bizottságnak mőködnie kell, 
ezért szeretné megkérdezni, hogy lesz-e helyette kinevezve új elnök? 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
A Bizottság várhatóan pénteken fog összeülni, a pontos idıpont egyeztetés alatt 
van. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
A képviselı reménybeli gyógyulásáig ki kell jelölni egy személyt, aki a levezetı 
elnöki teendıket ellátja. 
 
Oláh László képviselı: 
Az elmúlt idıszakban Skribek Zoltán képviselıvel történtekkel kapcsolatban 
nagyon sok negatív szóbeszéd terjeng. Az MSZP javasolja, hogy hozzanak létre 
Munkabizottságot, amelynek keretében megtárgyalják és tisztázzák a téves 
információkat, amennyiben igény van erre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megköszönve a felajánlott segítséget, úgy gondolja, hogy a felmerülı 
kérdéseket anélkül is meg lehet beszélni, hogy erre külön bizottságot hoznának 
létre. 
 
Oláh László képviselı: 
Konkrét kérdésként tenné fel, hogy a VETÜSZ Kft.-nél történt betörés óta, 
amikor elvitték a páncélszekrényt folyik-e olyan vizsgálat, hogy a 
páncélszekrényben tartott pénz a szabályoknak megfelelıen volt-e tárolva, az 
összeg megfelelt-e a számviteli törvényben foglaltaknak, annyi pénz volt-e 
benne, amennyit az elıírás megenged?  
 
Dabasi János képviselı: 
Van-e lehetıség arra, hogy a Tájház csatornáját a vagyongazdálkodás 
kitisztíttassa? A kémény is rossz állapotban van, ennek visszabontásáról is 
intézkedni kellene, amíg nem okoz balesetet. 
 
 
24. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy nincs közérdekő bejelentés. 
 
 
25. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az éves munkaterv szerint. Szeretné jelezni, hogy várhatóan szeptember végén 
rendkívüli testületi ülést kell összehívni az intézmények SZMSZ módosítása 
miatt. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, megköszönve a részvételt, az ülést 17.10-kor 
bezárja. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
 Polgármester            Jegyzı 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Víghné Bárány Tímea 


