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Jegyzıkönyv 
 
Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testület 2009. június 18-án 
megtartott ülésérıl.  
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs, dr. Lugosi 
Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek 
Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület tagjait. 
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 11 fı képviselı jelen 
van. Czibolya Zoltán betegség miatt, Lırincz Ferencné és dr. Fekete Károly 
egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudnak részt venni az ülésen. dr. Gerencsér 
Balázs és Tóth Judit jelezték, hogy késıbb érkeznek.  
 
A testületi ülést megnyitja. 
 
Köszönti a kisebbségi önkormányzat elnökeit, a jelen lévı intézményvezetıket, 
a képviselıket, az önkormányzat részérıl az osztályvezetıket, továbbá köszönti 
Takács Mária jegyzı asszonyt és Mohainé Jakab Anikót, akit felkér az eskü 
letételére. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı eskütétele megtörtént, az eskü szövege a 
jegyzıkönyv melléklete. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felvételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
 
Fı út 90-92. sz. alatti szolgálati lakás iránti kérelem 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
Megállapodás módosítása „Ingatlan meghatározott célra történı használatba 
adásáról” Vecsés Város Önkormányzata és a GYÁVIV Kft. között 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

polgármester 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a képviselı-
testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Levételre javasolja az alábbi napirendi pontokat: 
 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly  

  Bizottság Elnöke 
 
Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki tervtanács 
mőködtetésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen rendeletalkotás 
Elıterjesztı:Takács Mária 

 jegyzı  
 
Vecsés Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Csurgó János 

 kuratóriumi elnök 
 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontokat, melyet a képviselı-
testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1.Napirendi pont: 
Beszámoló 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: 
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: dr. Lakos Gábor 

 kuratóriumi elnök 
 
 

4.Napirendi pont: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Pelyvás Gyöngyi 

 kuratóriumi elnök 
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5.Napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Horváthné Gyurcsán Erika 

 kuratóriumi elnök 
 

6.Napirendi pont: 
Óvodavezetıi pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli átcsoportosítás  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
8.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Kft. megalakítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 

9.Napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda és a Semmelweis Bölcsıde átszervezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

10.Napirendi pont: 
Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának álláshely kérelme 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 

11.Napirendi pont: 
Óvodavezetık kérelme az óvodák közötti ügyeleti rendrıl 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 

12.Napirendi pont: 
A 115/2009. (VI.2.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 

13.Napirendi pont: 
A térfigyelı rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Alattyányi István 

 bizottsági elnök 
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14.Napirendi pont: 
A 107/2009. (V.26.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

15.Napirendi pont: 
A 117/2009. (VI.2.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

16.Napirendi pont: 
Fejlesztési céltartalék felhasználása a nyári intézményi felújítási munkákra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

17.Napirendi pont: 
Maglód Város GYÁVIV Kft-bıl való kiválása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

18.Napirendi pont: 
Vecsés Városközpont-fejlesztı non profit Projekt Kft. alapító okiratának 
elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

19.Napirendi pont: 
Fı út 90-92. sz. alatti szolgálati lakás iránti kérelem 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

20.Napirendi pont: 
Vörösmarty u. 6. szám alatti szolgálati lakás iránti kérelmek 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

21.Napirendi pont: 
Petıfi u. 14. szám alatti önkormányzati lakás iránti kérelmek 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
22.Napirendi pont: 
Pallaga Norbert ırsparancsnok kinevezésének támogatása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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23.Napirendi pont: 
Hesz Attila kérelme 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 

 bizottsági elnök 
 

24.Napirendi pont: 
A lakosság részére biztosított ingyenes telefonos ügyelet („zöld szám”) 
üzemeltetése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

26.Napirendi pont: 
Megállapodás módosítása „Ingatlan meghatározott célra történı használatba 
adásáról” Vecsés Város Önkormányzata és a GYÁVIV Kft. között 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
27.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
28.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
29.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
30.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendek sorrendiségét, melyet a képviselı-testület 11 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1.Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy a Halmy Telepi iskola udvara 
elkészült, viacolor burkolatot kapott. A Telepi úton és a Dózsa György úton lévı 
járdaszakaszok felújítása elkezdıdött. A Telepi úti kanyarban elkészült a 
Megmaradás emlékmő, a parkosítást az önkormányzat finanszírozta. Az 
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„Epresben” burkolásokat végeztek. Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket az 
útfelújításokról és az útépítési munkálatokról.  
A GYÁVIV Kft. székházának mőszaki átadás-átvétele megtörtént. A 
pályázatokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a Károly utcai pályázat módosítás 
után beadásra került. A városközpont projekt megfelelıen halad. A Tündérkert 
Óvoda pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárást érvénytelennek kellett 
nyilvánítani. Hiányosak és drágák voltak az ajánlatok. Új, gyorsított 
közbeszerzési eljárást kellett indítani. A BKSZ lebonyolításában a nagyállomás 
környékének felújításával kapcsolatos pályázat borítékbontása megtörtént. 
A repülıtérrel kapcsolatos fejlesztések miatt folyamatos az egyeztetés a 
repülıtérrel.  
A június 7-i európai parlamenti képviselı választás rendben zajlott.  
 
A képviselık száma 12 fı, Tóth Judit képviselıasszony megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 11 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadta. 

 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

  polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az anyag kiküldésre került, kérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

121/2009.(VI.18.) határozat 
 

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

beszámolót elfogadja. 
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3.Napirendi pont: 
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: dr. Lakos Gábor 

 kuratóriumi elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné képviselı: 
Dr. Fekete Károly távollétében ı ismerteti az Egészségügyi Bizottság 
véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselı-
testületnek a beszámoló elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

122/2009.(VI.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány 

 2008. évi beszámolóját elfogadja. 
 
4.Napirendi pont: 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Pelyvás Gyöngyi 

 kuratóriumi elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az anyag írásban kiküldésre került, megkérdezi a kuratórium elnökét, hogy 
szóban kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Pelyvás Gyöngyi kuratóriumi elnök: 
Nem kívánja szóban kiegészíteni a beszámolót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

123/2009.(VI.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Vecsés Sportjáért Közalapítvány 
 2008. évi beszámolóját elfogadja. 

 
5.Napirendi pont: 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Horváthné Gyurcsán Erika 

 kuratóriumi elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

124/2009.(VI.18.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 

 2008. évi beszámolóját elfogadja. 
 
6.Napirendi pont: 
Óvodavezetıi pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Mivel az elıterjesztés nem került bizottság által megtárgyalásra a polgármester 
rövid szünetet rendel el és a Gazdasági Bizottság megtárgyalja a napirendet. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság állásfoglalását 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság: 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, a Tündérkert Óvoda 
vezetıjének a jelenlegi vezetıt javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
A keddi meghallgatáson is arra a döntésre jutottak, hogy Szabó Etelkát a 
jelenlegi vezetıt javasolják elfogadásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

125/2009.(VI.18.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tündérkert 
Óvoda intézményvezetıi teendıinek ellátásával Szabó Etelkát bízza 
meg a 2009. augusztus 1-tıl 2014. július 31-ig terjedı idıszakra. 
Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok 

elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
        Polgármester 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
Toldy F. utcai Bálint Ágnes Óvoda vezetıi állására kiírt pályázat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az óvoda nevelıtestülete, alkalmazotti közössége, valamint a szülıi közösség 
többségében Szabó Gyuláné vezetıi megbízását támogatja. 
 
Jugovics Sándor képviselı: 
A keddi meghallgatáson is a jelenlegi vezetıt, Szabó Gyulánét javasolták 
elfogadásra. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság: 
A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot és a Bálint Ágnes 
Óvoda vezetıjének a jelenlegi vezetıt, Szabó Gyulánét javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

126/2009.(VI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Toldy F. 
Utcai (Bálint Ágnes) Óvoda intézményvezetıi teendıinek ellátásával 
Szabó Gyulánét bízza meg a 2009.  augusztus 1-tıl 2014. július 31-ig 
terjedı idıszakra. Alapilletményét a Kjt. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok 

elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Határid ı :  azonnal. 
Felelıs   :   Szlahó Csaba 
        Polgármester 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
7.Napirendi pont: 
Költségvetésen belüli átcsoportosítás  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
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127/2009.(VI.18.) határozat 

 
1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 

10/2009.(I.20.) határozatát visszavonja és helyette az alábbi 
határozatot hozza: 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az EU-s 
forrásból megvalósuló útszakaszokhoz kapcsolódó további 
útépítésekhez szükséges 12.474.205,- Ft fedezet a 2009. évi 
költségvetés 7/b. sz. melléklet 1.15.16 sora terhére biztosítja. 

2) Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a beruházás 
kiegyenlítésére. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester  

 
3) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetet terjessze a Képviselı-testül elé. 
Határid ı: a költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Felelıs: Takács Mária jegyzı    

 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
8.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Kft. megalakítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta és olyan határozatot hozott, hogy támogatja a kft 
megalakulását, a munkacsoport létrejöttét, mely megszervezi a kft programját. A 
határozatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság is megtárgyalta, egy igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem 
hozott döntést. Véleménye szerint ezt mindenképpen támogatni kell, javasolja a 
kft létrehozását. A testületi ülés elıtti egyeztetésen kiderült, hogy az egyesület 
mőködése csak a július hónapra elegendı, ameddig a bejegyzés meg nem 
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történik, és a bírósági végzés meg nem érezik, még minimum egy hónap 
mőködési költséget kér megszavazni az egyesület részére, ami 2,5 millió forint. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A szőkös költségvetés miatt a civil szervezetek támogatását csökkentették, az 
egyesületnél is megfelezték a támogatás mértékét. Olyan mőködést kell 
kitalálni, ahol a szponzori kereteket jobban lehet biztosítani. Elsı lépés lenne 
ennek a kft-nek a megalapítása, mely 51%-ban az önkormányzat tulajdona kell 
legyen. Jelen pillanatban a kft megalakításáról kell dönteni.  
 
A képviselık száma 11 fı. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Véleménye szerint nem szerencsés az 51%-os önkormányzati tulajdon, mivel 
így sok pályázatból ki fog esni a kft.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A jelenlegi gazdasági helyzet nem tette lehetıvé az év elején, hogy az egyesület 
részére biztosítsanak egy nagyobb összegő támogatást. Az egyesület vezetıivel 
történt egyeztetésen három lehetséges megoldás merült fel. Az egyik az, hogy 
mégis valamilyen úton-módon biztosítja az önkormányzat az egyesület 
mőködéséhez szükséges költséget, ez nem megoldható. A másik lehetıség, hogy 
szőkösebb költségvetéssel terveznek a következı évre, ami azt jelenti, hogy a 
csapat megyei elsı osztályba esne vissza. A harmadik megoldás pedig 
megkeresni a külsı pénzforrásokat, szponzorokat próbáljanak bevonni az 
egyesület mőködésébe. A testület, ha most ezt elfogadja akkor arról dönt, hogy 
ezt indítsák el, döntenek arról, hogy a meghatározott személyek bevonásával 
készüljön alapító okirat, harmadik pontban pedig, hogy az alapító okirat kerüljön 
a testület elé megtárgyalásra. A megbeszélésen elhangzott, hogy az 
önkormányzat nagyságrendileg 10 millió forint támogatást tudna biztosítani. Ezt 
az összeget kellene irányelvként meghatározni önkormányzati támogatásként. 
Az elıterjesztésben az egyesület leírta, hogy milyen pénzügyi befektetıkkel 
tárgyalt, honnan remél támogatást. Fontos, hogy az önkormányzat azt az 
összeget, amelyet biztosítani fog, illetve biztosítani tud, ezt akkor fogja 
biztosítani, hogyha a pénzügyi befektetık szándékai komolyak. Javasolja a 
általa elmondattakat támogassa a testület. 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Támogatja a kft létrehozását, de ha ez létrejön javasolja, hogy 25% alatt legyen 
az önkormányzat része.  
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Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Véleménye szerint elsı körben nem is kellene hozzá önkormányzati rész. Nem 
szabad elhamarkodott döntést hozni. Javasolja, hogy vegyék le napirendrıl az 
elıterjesztést. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Módosító határozati javaslatot tesz, miszerint a képviselı-testület elviekben 
támogatja a Vecsési Futball Kft. megalapítását, egyben felkéri a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, 
valamint a VFC elnökét, hogy egyeztessenek a leendı befektetıi körrel, 
alakítsák ki a Kft mőködésének alapjait, melyrıl készítsenek tervezetet. Az 
elkészített anyagot ismételten terjesszék a Képviselı-testület elé. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı 
Egyszerőbb megoldásnak tartja, hogy ha az egyesület hozná létre a kft-t. 
Módosító indítványát visszavonta. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

128/2009.(VI.18.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvileg 
hozzájárul a Vecsési Futball Kft. megalakulásához. 

 
2) Felkéri a Képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság elnökét, a 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, valamint 
a VFC elnökét, hogy egyeztessenek a leendı befektetıi körrel, 
alakítsák ki a Kft mőködésének alapjait, melyrıl készítsenek 
tervezetet. Az elkészített anyagot ismételten terjesszék a Képviselı-
testület elé. 

 
Határid ı: 2009. július havi testületi ülés 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
9.Napirendi pont: 
Toldy Ferenc utcai Óvoda és a Semmelweis Bölcsıde átszervezése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
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Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az általános tartalékalapon biztosítható a szükséges költség.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

129/2009.(VI.18.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Toldy Ferenc 

utcai Óvoda óvodai csoportjainak számát 2 csoporttal megemeli, így 
összesen 7 óvodai csoporttal mőködik a 2009/2010. nevelési évtıl kezdve.  

 
2. A Toldy Ferenc utcai Óvodában az új óvodai csoportokban a feladat 

ellátásához 2009. szeptember 1-tıl 4 fı határozatlan idejő óvoda 
pedagógusi álláshelyet és 2 fı dajka álláshelyet biztosít.    
A szükséges bérfedezetet a kinevezést követıen, a többször módosított, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
szabályozott bérezés szerint megállapított besorolás alapján az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete Általános tartalékalap 
sorából biztosítja. 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:     Szlahó Csaba 
                  polgármester 
 

4. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2009. évi Költségvetési rendelet 
módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl és az intézmény 
Alapító Okiratában szükséges módosításokról átvezetésérıl. 
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Határid ı: azonnal és 2009. III. negyedév 
Felelıs:     Takács Mária 
                       jegyzı 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az elıterjesztés szerint a Semmelweis Bölcsıde férıhelyeinek számát 30 hellyel 
csökkentik. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

130/2009.(VI.18.) határozat 
  

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis 
Bölcsıde férıhelyeinek számát 30 fıvel csökkenti 2009. szeptember 1-tıl.  

 
2. A Semmelweis Bölcsıde férıhely számának csökkentésével 2009. 

szeptember 1-tıl az intézmény feladatának ellátásához szükséges 
álláshelyek számát 4 fı gondozónıi és 2 fı technikai álláshellyel 
csökkenti. .    
  

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

4. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az intézmény Alapító Okiratában 
szükséges módosításokról átvezetésérıl. 

 
Határid ı: 2009. III. negyedév 
Felelıs:     Takács Mária 
                      jegyzı 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
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dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A harmadik határozati javaslatot a bizottság nem tárgyalta. 
 
10.Napirendi pont: 
Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának álláshely kérelme 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az elızı testületi ülésen döntöttek a napközi csoportok számáról. Ezt a testület 
minden évben a beiratkozások után felülvizsgálja és eszerint a jelzett napközi 
férıhelyek szerint dönti el, hogy ezt az ideiglenes állást határozott idıre megadja 
az iskoláknak vagy sem. Akkor csak a Falusi iskolában érte el a napközisek 
létszáma azt a mértéket, hogy ezt a plusz napközis csoportot el tudják indítani. A 
Petıfi téri iskolában egy másik döntésben engedélyezték, hogy ezt az egész 
napos iskolai oktatást bevezesse az igazgatónı. Ehhez annyi pedagógusra volt 
szüksége amennyien dolgoztak abban a tanévben. Akkor nem vették figyelembe 
azt, hogy ha elveszik ezt az ideiglenes állást a Petıfi téri iskolától, akkor nem 
lesz elég ember, hogy tudják biztosítani az egész napos képzést plusz a napközis 
csoportokban a gyerekeknek a felügyeletét. Ezért kéri a képviselı-testületet, 
hogy egy ideiglenes napközis tanári álláshelyet határozott idıre biztosítson a 
Petıfi téri Általános Iskolának. Ez azzal is jár, hogy ugyanebben a határozati 
javaslatban egyben egy napközis tanári állást át kell minısíteni rendes tanítói 
állásra, mivel az az iskolaotthonos képzés az azt igényli, hogy délelıtt is és 
délután is egy-egy tanító legyen a gyerekekkel. A bizottság ezt egyhangúlag 
támogatja. A másik álláshely-kérelem a gimnázium igazgatónıjétıl érkezett, 
ugyanis a gimnáziumban pillanatnyilag két-két párhuzamos osztály mőködik, az 
egyik négy éves a másik öt éves. Még a következı év telik el azzal, hogy 
teljesen fel legyenek töltve a gimnáziumi osztályok. Az osztályok létszámának 
növekedése teszi indokolttá a tanári álláshely biztosítását. A bizottság 
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal,   
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

131/2009.(VI.18.) határozat 
 
 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Petıfi Sándor 

Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi oktatás szakfeladatán a 
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pedagógus álláshelyek számát 2009. szeptember 1-tıl 1 fı határozatlan 
idejő álláshellyel megemeli. 
A szükséges bérfedezetet a kinevezést követıen, a többször módosított, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
szabályozott bérezés szerint megállapított besorolás alapján az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete Általános tartalékalap 
sorából biztosítja. 

 
6. A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban a 2009/2010. 

tanévtıl kezdve az iskola otthonos oktatási forma bevezetése miatt az 
általános iskolai napközis csoportok számát 6 csoportról 5 csoportra 
csökkenti.  
2009. szeptember 1-tıl a napközis csoportok számának csökkenése miatt 
a határozatlan idejő - napközis szakfeladaton szereplı -, 1 fı pedagógus 
álláshellyel megnöveli az általános iskolai oktatás szakfeladatán a 
pedagógus álláshelyek számát. 

 
7. A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban a 2009/2010. 

tanévben (2009. szeptember 1-tıl 2010. június 30-ig) 1 új napközis 
csoport indítását engedélyezi.  
A feladat ellátásához 1 fı határozott idejő pedagógus álláshelyet biztosít 
2009. szeptember 1-tıl 2010. június 30-ig.   
A szükséges bérfedezetet a kinevezést követıen, a többször módosított, a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
szabályozott bérezés szerint megállapított besorolás alapján az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete Általános tartalékalap 
sorából biztosítja. 

 
8. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:     Szlahó Csaba 
                  polgármester 
 

9. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2009. évi Költségvetési rendelet 
módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
Határid ı: 2009. III. negyedév 
Felelıs:     Takács Mária 
                       jegyzı 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
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11.Napirendi pont: 
Óvodavezetık kérelme az óvodák közötti ügyeleti rendrıl 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

132/2009.(VI.18.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi az 
általa fenntartott 4 óvoda közötti ügyeleti rend bevezetését a 2009/2010. 
nevelési évtıl kezdıdıen az alábbiak szerint:  

 
o Ügyeleti napot a mindenkori miniszteri rendelet alapján kiadott 

munkarend átcsoportosítás idejére esıen tarthatnak az óvodák 
abban az esetben, ha a 4 óvodában a felügyeletet igénylı 
gyermekek száma összesen a 30 fıt nem haladja meg. 

o Az ügyeleti sorrend: 
 

Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 
Kisfaludy utcai Óvoda 
Toldy Ferenc utcai Óvoda 
Tündérkert Óvoda 

 
o  Az ügyeletet ellátó dolgozókon kívül a többi intézmény összes 

dolgozója aznap szabadságát tölti.  
 

2. Felkéri az Intézményvezetıket, hogy a szülık megfelelı 
tájékoztatásáról gondoskodjanak. 
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3. Felkéri a Jegyzıt, hogy az intézmények Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosításáról gondoskodjon. 

 
      Felelıs: Takács Mária 
              jegyzı 
 
      Határidı: azonnal 
 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
 
12.Napirendi pont: 
A 115/2009. (VI.2.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 

 OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta, egy régebbi testületi határozatot kérnek módosítani, a 
költségvetésben szerepel az iskolák közötti sportversenyen 500.000,- Ft, ezzel 
szokták pluszban díjazni a testnevelı tanárokat, hogy lebonyolítják az iskolák 
közötti sportversenyeket. Az elsı határozati javaslat arról szólt, hogy minden 
testnevelı tanár üdülési csekkben kapja a juttatást, de utólag kiderült, hogy nem 
mindenki kéri, hanem csak három ember, a többi tud számlát adni. A módosított 
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 

 
133/2009.(VI.18.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 115/2009. (VI. 2.) 

határozatát visszavonja.  
 
2. A város rendezésében, az általános iskolák közötti sportversenyek 

lebonyolításáért az alábbi intézmények részére biztosít fedezetet 62.000,- 
Ft./fı értékő  üdülési csekk vásárlására:    
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Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium:  1 testnevelı tanár 
Halmi Telepi Általános Iskola:    2 testnevelı tanár. 

 
3. A 3 fı részére a 62.000,- Ft./fı értékő  üdülési csekk vásárlására összesen 

/3 x 62.000,- Ft./ 186.000,- Ft. és a kapcsolódó adminisztratív költségek 
fedezetét a 2009. évi költségvetési rendelet 7a. mellékletének „Iskolák 
közötti sportversenyek” 3.3. sora  tartalmazza. 

 
4.  Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet  

 módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
 Határidı: 2009. III. negyedév 
 Felelıs:     Takács Mária 

                         jegyzı 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 

 
13.Napirendi pont: 
A térfigyelı rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés meghosszabbítása 
Elıterjesztı: Alattyányi István 

 bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Alattyányi István  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke: 
Tanácskozási jelleggel tárgyalták a napirendi pontot. Mindenféleképpen 
szerzıdést kell hosszabbítani. A bizottság támogatta a határozati javaslatot.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal,   
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

134/2009.(VI.18.) határozat 
 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a térfigyelı 
rendszer üzemeltetési feladatainak ellátásával a RÉZ Vagyonvédelmi 
Szolgálat Bt.-t bízza meg 2009. augusztus 2-tıl, 2010.július 31-ig 
terjedı idıszakra.  
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2.) Utasítja a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerzıdés megkötésérıl 

a Vagyongazdálkodási Osztály bevonásával gondoskodjon. 
  

Felelıs:       Szlahó Csaba 
           polgármester 
 
Határid ı:    azonnal 

 
14.Napirendi pont: 
A 107/2009. (V.26.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

135/2009.(VI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 107/2009. 
(V.26.) sz. határozatát visszavonja és az alábbiakról rendelkezik: 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz a „Települési önkormányzati 
belterületi közutak felújításának korszerősítésének támogatása 
(TEUT)” keretében a Károly utca Telepi úttól Kölcsey utcáig tartó 
szakaszának felújítására.  

 
A pályázati projekt összköltsége: 40 051 635 Ft, melyhez az 
Önkormányzat 20 051 635 Ft önrészt biztosít a 2009. évi költségvetés 
7/b. sz. melléklet 2.2. során szereplı Fejlesztési céltartalék keret 
terhére. 
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3.    Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezetet terjessze  a Képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 
 Határidı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás 

elfogadása 
 

 
  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

136/2009.(VI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Károly utca 
Telepi út – Kölcsey utca közötti szakaszának felújítása” címő projekt 
sikeres megvalósításához a pályázatban nem elszámolható költségek, 
valamint a pályázati díj fedezetére 11 855 375 Ft-ot biztosít a 2009. évi 
költségvetés 7/b. sz. melléklet 2.2. során szereplı Fejlesztési 
céltartalék keret terhére.. 

  
2.   Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 
 Határidı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás 

elfogadása 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
15.Napirendi pont: 
A 117/2009. (VI.2.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

137/2009.(VI.18.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 117/2009. 
(VI.02.) sz. határozatát visszavonja és az alábbiakról rendelkezik: 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 

hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a 
„Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 
(CÉDE)” 2009. évre kiírt pályázat keretében „Eszközbeszerzés a 
Halmi Telepi Általános Iskola részére” címmel pályázatot nyújtson 
be. 
 
A pályázott beruházás bruttó összege: 5 080 242, - Ft, melyhez az 
Önkormányzat  1 778 086,- Ft önrészt biztosít a 2009. évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére és a pályázat keretében 3 302 156,- Ft 
támogatást igényel. Az összegek tartalmazzák a pályázati díjat is. 

 
      3. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet   

tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé.  

 
Felelıs:Takács Mária 

    jegyzı 
Határid ı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás elfogadása 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
16.Napirendi pont: 
Fejlesztési céltartalék felhasználása a nyári intézményi felújítási munkákra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Skribek Zoltán 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal,   
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

138/2009.(VI.18.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetés 7.b. mellékletének 2.2. sora  35.000 e Ft Fejlesztési 
céltartalékát az alábbi feladatokra átcsoportosítja: 

 
A Központi  Konyha csatorna felújítása, ezt követı helyreállítási és   
burkolási munkák:  8.000 e Ft,  konyhai gépek  3.400  e Ft, hőtıkamra 
felújítása  500 e Ft, 

         fızıüstök felújítása 600 e Ft. 
 

Petıfi Sándor Ált. Iskolában a földszinti öltözıszekrények ajtóinak 
cseréje 420 e Ft,  
 
Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskolában a Templom felöli cserepes tetı 
északi oldalának felújítása  2.150 e Ft, főtési berendezések felújítása 
1.900 e Ft. 
 
Halmi téri Ált. Iskola belsı udvarának térburkolása, udvari színpad 
felújítása  

       12.200 e Ft,  főtési berendezések felújítása  2. 500 e Ft. 
 
        Közmunkások részére gépek /sövényvágó, főnyíró/  500 e Ft. 

 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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3.  Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet 
tervezet  elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

Felelıs: Szlahó Csaba Polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
17.Napirendi pont: 
Maglód Város GYÁVIV Kft-bıl való kiválása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag nem támogatja Maglód kiválását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság már többször tárgyalta a napirendet. Határozati 
javaslatuk, hogy Vecsés Város Képviselı-testülete érdemben akkor tudja 
tárgyalni, hogyha Maglód Város Önkormányzata és a GYÁVIV Kft. között 
mind az üzemeltetéssel kapcsolatos hatósági elszámolás, mind a pénzügyi 
elszámolás, mind a mőszaki eszközökkel kapcsolatos elszámolás rendezıdött.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Pontosítja a Pénzügyi Bizottság által elfogadott határozati javaslatot, mely 
szerint Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete addig, amíg 
Maglód Város tekintetében megnyugtatóan nem rendezıdik a kiváláshoz 
kapcsolódó vagyoni, pénzügyi és eszközökkel kapcsolatos elszámolás, továbbá a 
hatósági engedélyek, addig az idıpontig a kiváláshoz történı hozzájárulásáról 
nem nyilatkozik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslat elfogadását, melyet a 
képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott. 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül elfogadott  és meghozta alábbi 
határozatát: 
 

139/2009.(VI.18.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete addig, amíg 
Maglód Város tekintetében megnyugtatóan nem rendezıdik a 
kiváláshoz kapcsolódó vagyoni, pénzügyi és eszközökkel kapcsolatos 
elszámolás, továbbá a hatósági engedélyek, addig az idıpontig a 
kiváláshoz történı hozzájárulásáról nem nyilatkozik. 

 
2) Utasítja a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl értesítse 

a GYÁVIV Kft. ügyvezetıjét és a települések önkormányzatait, mint 
tulajdonosokat.  

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
18.Napirendi pont: 
Vecsés Városközpont-fejlesztı non profit Projekt Kft. alapító okiratának 
elfogadása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság tárgyalta, azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy a cégalapítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Az 
ügyvezetı felelısségét a Ptk. felelısségi szabályai szerinti jogviszonnyal 
rendezze. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal,   
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
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140/2009.(VI.18.) határozat 

 
1. Vecsés Város Képviselı-testülete Vecsés Városközpont-fejlesztı non-

profit Projekt Korlátolt Felel ısségő Társaság (röv. Vecsés Projekt 
Kft.) alapító okiratát elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a 
cégalapítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Az ügyvezetı felelısségét a Ptk. Felelısségi szabályai szerinti 
jogviszonnyal rendezze.  
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
2. A társaság alapításához szükséges 500.000,- Ft-os törzstıke, valamint 

a cégbejegyzéssel járó 20.000,- Ft-os eljárási díj a költségvetésben az 
általános tartalékalap terhére biztosított. Felkéri a jegyzıt, hogy a 
költségvetési rendelet módosítását készítse elı és azt terjessze a 
Képviselı-testület elé. 
Határid ı: a költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 

Felelıs: Takács Mária jegyzı 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
 
19.Napirendi pont: 
Fı út 90-92. sz. alatti szolgálati lakás iránti kérelem 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében kéri a Képviselı-testületet, hogy 
támogassa a kérelmet. 
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Takács Mária jegyzı: 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy milyen jogviszonyban 
áll az iskolával a tanítónı. Határozatlan idıre szóló közalkalmazotti jogviszonya 
van. A határozati javaslatot, mivel a rendeletben meghatározott idıre legfeljebb 
5 évre lehet kötni, a bérleti szerzıdést 5 évig biztosítja maximum a 
közalkalmazotti jogviszony megszőnésének idıpontjáig. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

141/2009.(VI.18.) határozat 
 
1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Fı út 
90-92. sz. alatti szolgálati lakás bérlését Vizkelety Anikó részére 5 évig  
biztosítja maximum a közalkalmazotti jogviszony megszőnésének 
idıpontjáig.  
 
2.   Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
20.Napirendi pont: 
Vörösmarty u. 6. szám alatti szolgálati lakás iránti kérelmek 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta és a megüresedett lakásra a 
két kérelmezı közül Pintye József és feleségét javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Nem támogatja az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság döntését. A másik 
kérelmezı Tillinger Éva, aki az iskolában dolgozik, biológia és kémia szakos. 
Tillinger Éva kérelmét javasolja elfogadásra. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a módosító határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

142/2009.(VI.18.) határozat 
 
1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, 
Vörösmarty 6 sz. alatti szolgálati lakás bérlését Tillinger Éva részére 5 évig 
biztosítja maximum a közalkalmazotti jogviszony megszőnésének 
idıpontjáig.  
 
2.   Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 

 
21.Napirendi pont: 
Petıfi u. 14. szám alatti önkormányzati lakás iránti kérelmek 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A szociális bizottság elnöke távollétében ı ismerteti a bizottság véleményét, 
mely szerint megtárgyalta a bizottság a napirendet és egyhangúlag Tamás 
Beatrixet ajánlja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Alosztály vezetıje: 
20 m2 a lakás, külsı WC-vel. A hölgy Tihanyi Péterrel együtt lakott itt. Tihanyi 
Péter elhunyt, Tamás Beatrix szeretné folytatni a bérlést. Rendben tartja 
környezetét, szomszédokkal is jóban van. A másik két kérelmezı is szociálisan 
rászoruló, de egyik nem jönne ki az ott lakókkal, a másik kérelmezınek pedig 
van lakhatása. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Támogatja Tamás Beatrix kérelmét elfogadásra.  
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Skribek Zoltán 
Egyetért Tamás Beatrix kérelmének támogatásával, de a bérlés 
meghosszabbítását két évre javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Tamás Beatrix kérelmének elfogadását, melyet Vecsés 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, és 3 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

143/2009.(VI.18.) határozat 
 
1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, Petıfi u. 
14. sz. alatti önkormányzati lakás bérlését Tamás Beatrix részére 2 évig 
biztosítja. 
 
2.   Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
22.Napirendi pont: 
Pallaga Norbert ırsparancsnok kinevezésének támogatása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Alattyányi István  
A Településfejlesztési Bizottság értekezési jelleggel megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
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144/2009.(VI.18.) határozat 
 
 
Vecsés Város Képviselı-testülete Pallaga Norbert rendır-f ıhadnagy vecsési 
ırsparancsnokká történı kinevezését támogatja. Felkéri a Polgármestert, 
hogy a Képviselı-testület döntésérıl értesítse a Monori Rendırkapitányság 
vezetıjét. 
 

Határid ı: azonnal 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
A Képviselık száma 10 fı, Alattyányi István távozott. 
 
23.Napirendi pont: 
Hesz Attila kérelme 
Elıterjesztı: Skribek Zoltán 

 bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Skribek Zoltán 
Támogatja a kérelem elfogadását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és nem támogatta a kérelmet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának elfogadását, 
melyet Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3 igen szavazattal, 
3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem fogadott el és meghozta alábbi 
határozatát: 
 

145/2009.(VI.18.) határozat 
 
Vecsés Város Képviselı-testülete  nem járul hozzá, hogy Hesz Attila 
vállalkozásának cégnevében a „Vecsési” megjelölés szerepeljen.  
 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
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24.Napirendi pont: 
A lakosság részére biztosított ingyenes telefonos ügyelet („zöld szám”) 
üzemeltetése 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János 
A Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta és elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 

146/2009.(VI.18.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja az 
ingyenes telefonos ügyelet un. „zöld szám” üzemeltetését és biztosítja 
a mőködés kialakításához szükséges 272.000,- Ft + ÁFA= 340.000,-Ft 
összeget a 2009. évi költségvetés általános tartalékalap terhére. 
A havonta felmerülı telefonköltség a 2009. évi költségvetés 
Városgazdálkodási szakfeladat távközlési dologi kiadás költség soron 
biztosított. 

2) Utasítja a Polgármestert, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály 
bevonásával a mőködéshez szükséges feladatokat rendelje meg. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester  

 
3) Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet 

módosításáról a rendelet I. félévi módosításának idıpontjában 
gondoskodjon és terjessze a Képviselı-testület elé.  
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Határid ı: 2009. I. félévi rendelet módosítás  
Felelıs: Takács Mária jegyzı  

 
 

 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
 
25.Napirendi pont: 
Megállapodás módosítása „Ingatlan meghatározott célra történı használatba 
adásáról” Vecsés Város Önkormányzata és a GYÁVIV Kft. között 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet Vecsés Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott  és meghozta alábbi határozatát: 
 

147/2009.(VI.18.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy Vecsés Város Önkormányzata és a GYÁVIV Kft. között 2006. 
szeptember 27-én kelt „Ingatlan meghatározott célra történı 
használatba adásáról” megállapodás 8.) pontja ne 2006. szeptember 
27-tıl, hanem 2009. június 16-tól legyen hatályos. 

 
2) Utasítja a polgármestert a vonatkozó megállapítás módosítására és      

aláírására. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
 

  Szlahó Csaba sk.     Takács Mária sk. 
  Polgármester     jegyzı 
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26.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek interpellációja van tegye meg. 
 
Nincs interpelláció. 
 
27.Napirendi pont: 
Kérdések 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek kérdése van tegye fel. 
 
Nincs kérdés. 
 
28.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek közérdekő bejelentése van tegye meg. 
 
Nincs közérdekő bejelentés. 
 
29.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, hogy akinek napirendi javaslata van tegye meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 

Szlahó Csaba      Takács Mária 
             Polgármester             Jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


