
Jegyzıkönyv 
 

 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 26-án 
megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) 
 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, dr. Fekete Károly, dr. 
Gerencsér Balázs, Jugovics Sándor, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Lırincz 
Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori 
Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, a Jegyzı Asszonyt, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyát, a Monori Rendırkapitányság 
vezetıjét, a Vecsési Rendırırs parancsnokát, a VETÜSZ Kft. igazgatóját és 
könyvelıjét, a Védınıi Szolgáltat vezetıjét, a média képviseletében Szalontai 
urat, illetve a hivatal dolgozóit, és a megjelent érdeklıdıket. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselık közül 15 fı van jelen. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
 
Felvételre javasolja: 
VETÜSZ Kft. mérlegbeszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
73/2009. (IV.21.) határozat kiegészítése 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadott. 
 
Levételre javasolja: 
Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki tervtanács 
mőködtetésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen rendeletalkotás 
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Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Egynapos sebészet támogatása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Egyenként teszi fel szavazásra a levételre javasolt napirendi pontokat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki 
tervtanács mőködtetésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen 
rendeletalkotás napirendi pont levételét, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı, dr. Gerencsér Balázs 
képviselı megérkezett az ülésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az egynapos sebészet támogatása napirendi pont levételét, 
melyet a Képviselı-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 2 
tartózkodással elfogadott. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A napirendi pontok sorrendjére az alábbi javaslatot teszi: 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
3. Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Rendırkapitányság vezetıje 
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4. Napirendi pont: 
GYÁVIV Kft. mérlegbeszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
5. Napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. mérlegbeszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
6. Napirendi pont: 
A 2009. évi költségvetés 7/2009. (II.27.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
7. Napirendi pont: 
Alapító okiratok módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
8. Napirendi pont: 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
9. Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
10. Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
11. Napirendi pont: 
A 183/2008. (IX.16.) határozat alapján az általános iskolákban a napközis 
csoportok számának felülvizsgálata a 2009/2010. tanévre 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
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12. Napirendi pont: 
Kéttannyelvő kisebbségi oktatás a Falusi Általános Iskola elsı évfolyamán a 
2009/2010. tanévben. 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
13. Napirendi pont: 
A Halmi Telepi Általános Iskola óratervi szerkezet módosításának jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
14. Napirendi pont: 
Egyéni fejlesztési órák számának változása a 2009/2010. tanévtıl 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
15. Napirendi pont: 
Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
16. Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi autóbuszjárat biztosításával történı személyszállításra 
vonatkozó pályázati kiírása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
17. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Károly utca felújítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
18. Napirendi pont: 
Vecsés 0165/2. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan hulladéktárolásra történı 
átadása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
 
 
 



 5 

19. Napirendi pont: 
Jegyzıi állásra kiírt pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
20. Napirendi pont: 
Tündérkert Óvoda megvalósításához vállalkozói szerzıdés tervezetek 
jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
21. Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
22. Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
23. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
24. Napirendi pont: 
Kérdés 
 
25. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
26. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
27. Napirendi pont: 
Kitüntetések odaítélése a köztisztviselık részére a 3/1998. (II.4.) Ök. rendelet 
alapján 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
28. Napirendi pont: 
A 73/2009. (IV.21.) határozat kiegészítése 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elmúlt idıszakban a város területén az alábbi munkák kerültek elvégzésre: 

- Az Erzsébet tér külsı csapadékvíz elvezetési munkálatai befejezıdtek, 
mőszaki átadása április végén megtörtént. 

- A Halmi Telepi Általános Iskola udvarának viacolor burkolattal történı 
lerakása elkészült, június elején átadásra kerül.  

- Az egyik nagyobb beruházás a GYÁVIV Székház építése befejezés elıtt 
áll, készre jelentés és a mőszaki átadás-átvétel megkezdésének idıpontja 
hét végére várható. 

- A városközpont megvalósításához a Polgármesteri Hivatal bıvítésével 
kapcsolatos módosított engedélyezési terv a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál az eljárás lefolytatására átadásra került. 

- Az Epresben a viacolor burkolat kivitelezési munkái megkezdıdtek, az 
árusoknak szánt helyek mennyiségét növelik, illetve kultúráltabbá teszik. 

- A Tarnócai és Temetı utcák aszfaltozási munkálatai 2 héttel ezelıtt 
befejezıdtek. 

A Stáció Hotelben 2009. május 14-én 17.00 órakor immár második alkalommal 
Konzultációs Testületi Ülést tartottak, melynek napirendi pontjai voltak: 
- tájékoztató az elmúlt év beruházásairól, fontosabb eseményeirıl, 
- Vecsés Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl, 
- a 2008. évi zárszámadásról és 
- a folyamatban lévı beruházási tervekrıl, jövıbeli elképzelésekrıl. 
2009. május 21-én 18.00 órai kezdettel a József Attila Mővelıdési Házban 
Lakossági Fórumra került sor, melynek témái Vecsés Város település 
központjának fejlesztése és funkció bıvítése és a város területén tervezett 
forgalomtechnikai változások voltak. A Fórumon a lakosság nagy számban 
képviseltette magát. 
Május 17-én tartották a 63. Kitelepítési megemlékezést, a szentmisét követıen a 
templomnál és a vasútállomásnál is elhelyezésre kerültek Vecsés Város 
Önkormányzatának emlékezı koszorúi. 
 
Takács Mária jegyzı: 
2009. április 12-én lépett hatályba a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. 
(III.13.) Korm. rendelet. Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy az ezzel 
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kapcsolatos feladatok ellátását a rendelet a körzetközpont jegyzıjéhez csatolta, 
ezzel is csökkentve a városi jegyzıi hatásköröket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel Vékony Ferenc 
képviselı kiment az ülésrıl. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. Napirendi pont: 
Tájékoztató a Rendırség 2008. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Monori Rendırkapitányság vezetıje 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A tájékoztató írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Bizottság egyhangúlag támogatta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta 
a Képviselı-testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
A tavalyi évben sajnálatos módon több súlyos bőncselekmény történt Vecsésen, 
a rendırség munkáját dicsérendı, hogy ezek elkövetıit jórészt elfogták. 
Az anyagi támogatás csökkenése és az állandó létszámhiány mellett a rendırség 
munkája folyamatosan nı. Vecsésen jelentıs többletmunkát igényel a 
bevásárlóközpont és környéke (lopások, koccanásos balesetek).  
Ezen nehézségek mellett a statisztikákból is jól kiolvasható, hogy a Monori 
Rendırkapitányság és a Vecsési Rendırırs munkájának színvonala jelentısen 
emelkedett.  
Vecsés Városa komoly támogatást nyújt az alapítványon keresztül a 
rendırségnek, illetve munkájukat segítve térfigyelı kamerás rendszert mőködtet, 
valamint támogatja a Polgárırséget is. 
Mindent összefoglalva szeretne köszönetet mondani a rendırség vezetıinek, és 
további sikeres együttmőködést kíván. 
 
Kelemen József Kapitányságvezetı: 
Nagy örömmel tapasztalta, hogy a vecsési Önkormányzattal, a Képviselı-
testülettel és a Polgárırséggel évrıl évre egyre jobb a kapcsolatuk, egyre 
eredményesebb együttmőködést tudnak kialakítani, ami nagyban segíti 
munkájukat. 
Pozitív fejleménynek gondolja, hogy a Vecsési Rendırırs vezetésében és 
személyi állományában jelentıs változás történt, az országos létszámproblémák 
mellett Vecsésen a meglévı státuszokat folyamatosan sikerül feltölteni. 
Köszönetét fejezte ki az egész évben nyújtott támogatásért. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
Annyit szeretett volna hozzáfőzni a rendırségi beszámolóhoz, hogy a Bizottság 
részleteiben tárgyalta az anyagot. Elmondhatja, hogy a statisztikai adatok nagy 
részében kielégítı és megnyugtató válaszokat kaptak. Tisztában van azzal, hogy 
a Vecsési Rendırırs nagyon leterhelt, mégis eredményes évet tudott zárni. 
Ezúton mondott köszönetet az İrsparancsnok Úrnak és a Kapitány Úrnak 
egyaránt az egész éves munkájukért, bízva abban, hogy közös együttmőködéssel 
még több sikert tudnak elérni az elkövetkezendı években. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı, mivel Vékony Ferenc 
képviselı visszajött az ülésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
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79/2009.(V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Rendırırs 
2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
4. Napirendi pont: 
GYÁVIV Kft. mérlegbeszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel Dr. Gerencsér 
Balázs képviselı kiment az ülésrıl. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a mérlegbeszámolót, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a mérlegbeszámoló 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

80/2009.(V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyál és Vidéke Vízügyi 
Kft. 2008. évi mérlegbeszámolóját elfogadta. 
 
5. Napirendi pont: 
VETÜSZ Kft. mérlegbeszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a mérlegbeszámolót, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a mérlegbeszámoló 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta határozatát: 
 

81/2009.(V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a VETÜSZ Kft. 2008. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadta. 
 
6. Napirendi pont: 
A 2009. évi költségvetés 7/2009. (II.27.) rendelet módosításáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika  Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 
Az NNÖK megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi 
rendeletét: 
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13/2009.(V.27.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzata 
13/2009. (V.27.) sz. rendelete 

a 2009. évi költségvetésrıl szóló 
7 /2009. (II. 27.) rendelet módosításáról  

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetésrıl 
szóló 7/2009. (II. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1.§ A R 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 

a.) bevételi fıösszeg a finanszírozási  
bevételi mőveletek nélkül: 4.551.063 e Ft-ban 

b.) kiadási fıösszeg a finanszírozási  
kiadási mőveletek nélkül: 4.536.081 e Ft-ban 

c.) Bevételi és kiadási fıösszeg különbözete 
finanszírozási mőveletek nélkül: 14.982 e Ft 

d.) Finanszírozási mőveletek bevételei: 145.387 e Ft 

e.) Finanszírozási mőveletek kiadásai: 160.369 e Ft 

f.) Finanszírozási mőveletek egyenlege - 14.982 e Ft 

 állapítja meg az 1. számú melléklet szerint. 

 Ezen belül: 

– felhalmozási célú bevételt 362.605 e Ft-ban 
– felhalmozási kiadást 1.394.595 e Ft-ban 

ebbıl: 

– beruházások összegét: 740.962 e Ft-ban, 

– felújításokat: 8.642 e Ft-ban, 
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– Az intézményi felhalmozások 
összegét: 88.645 e Ft-ban, 

– A mőködési célú bevételt: 4.333.845 e Ft-ban, 
– Mőködési célú kiadásokat: 3.301.855 e Ft-ban, 

ebbıl: 

– Személyi jellegő kiadásokat: 1.220.939 e Ft-ban, 

– Munkaadót terhelı járulékokat 388.724 e Ft-ban, 

– Dologi jellegő kiadásokat 1.189.786 e Ft-ban, 

– Önkormányzat által folyósított ellátások: 63.680 e Ft-ban, 

– Végleges pénzeszközátadás  
államháztartáson kívülre: 150.452 e Ft-ban 

állapítja meg. 

2.§ (1) Az Önkormányzat elıirányzat módosításait az 1/a. számú 
melléklet szerint állapítja meg. 

 (2) Az Önkormányzat bevételi elıirányzat módosítás fıösszeg 
forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b., számú mellékletek 
állapítják meg. 

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

 (4) A Képviselı-testület a 2009. évi költségvetés részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti ) kiadási – és 
ezen belül kiemelt – elıirányzat módosításait valamint az 
intézményi támogatások elıirányzat módosításait a 3/b. számú 
melléklet szerint állapítja meg. 

 (5) A Képviselı-testület 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 a  
4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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 (6) A Képviselı-testület a felújítási elıirányzatok változásait célonként 
az 5. számú melléklet szerint, fejlesztési kiadásokat a 6. számú 
melléklet szerint állapítja meg. 

 (7) Az Önkormányzat általános tartalék módosítását 39.108 e Ft, a 
mőködési céltartalék módosítását 92.519 e Ft összegben a 7/a. 
számú mellékletben, a felhalmozási céltartalék módosítását 
571.880 e Ft összegben a 7/b. számú mellékletben felsorolt 
célokra hagyja jóvá. 

 (8) Az általános tartalékalap szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 
8. számú melléklet szerint határozza meg. 

 (9) A mőködési céltartalék szakfeladatokra történı átcsoportosítását a 
9/a. számú melléklet, a felhalmozási céltartalék szakfeladatokra 
történı átcsoportosítását a 9/b. számú melléklet szerint állapítja 
meg. 

3.§  A NNÖK  elıirányzat módosításait a 1/b. számú mellékletben, a 
CNÖK elıirányzat módosításait az 1/c. számú mellékletben 
kerülnek bemutatásra. 

4.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

Szlahó Csaba      Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 
 
 
7. Napirendi pont: 
Alapító okiratok módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta Vecsés Város intézményeinek Alapító Okiratait, és 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság is tárgyalta Vecsés Város 
intézményeinek Alapító Okiratait, és egyhangúlag azok elfogadását javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika  Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 
Az NNÖK is tárgyalta a nemzetiségi intézmények Alapító Okiratait, és 
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Vecsés Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

82/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Falusi Általános Iskola Alapító Okiratának jóváhagyását, 
melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

83/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch  Alapító 
Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 15 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

84/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı, mivel Dr. Gerencsér 
Balázs képviselı visszajött az ülésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Alapító 
Okiratának jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi 
határozatát: 
 

85/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Alapító 
Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

86/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Halmi Telepi Általános Iskola és Gimnázium Alapító 
Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Vecsési Zeneiskola – alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

87/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Vecsési Zeneiskola– Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch  
Alapító Okiratának jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi 
határozatát: 
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88/2009.(V.26.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 

jóváhagyja a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch  
Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

89/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Toldy Ferenc utcai Óvoda Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

90/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Toldy Ferenc utcai Óvoda Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 
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Felelıs: Takács Mária 
   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

91/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a József Attila Mővelıdési Ház Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

92/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a József Attila Mővelıdési Ház Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Róder Imre Városi Könyvtár Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

93/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Róder Imre Városi Könyvtár Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratának jóváhagyását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

94/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Semmelweis Bölcsıde Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának 
jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

95/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratát. 
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2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Gondozási Központ Alapító Okiratának jóváhagyását, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

96/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Gondozási Központ Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgáltat Alapító 
Okiratának jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi 
határozatát: 
 

97/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja a Családsegítı – és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító 
Okiratának jóváhagyását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi 
határozatát: 
 

98/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerint 
jóváhagyja az Oktatási Intézmények Központi Konyhája Alapító Okiratát. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

   Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
8. Napirendi pont: 
Vagyonrendelet módosítása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét: 
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14/2009.(V.27.) rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
14/2009. (V.27.) rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
19/1994.(XI.8.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 19/1994. (XI.8.) Ök. rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
 
 
1.§.  Az R. 1. számú melléklete a következık szerint módosul: 
      (1) A felsorolt ingatlanok külterületi helyrajzi száma belterületbe csatolás miatt a 
 következı helyrajzi számra változott: 
  - 256. sorszámmal közút      050.     hrsz.-ról 6145. hrsz.-ra    forg.képtelen,     
  - 257. sorszámmal közút      052.     hrsz.-ról 6142. hrsz.-ra    forg.képtelen, 
  - 428. sorszámmal út 0186/8.   hrsz.-ról    6130. hrsz.-ra    forg.képtelen, 
  - 429. sorszámmal út 0186/10. hrsz.-ról 6131. hrsz.-ra    forg.képtelen, 
  - 430. sorszámmal út 0186/12. hrsz.-ról 6134. hrsz.-ra    forg.képtelen, 
  - 431. sorszámmal út 0186/14. hrsz.-ról 6135. hrsz.-ra    forg.képtelen, 
  - 432. sorszámmal út 0186/16. hrsz.-ról 6138. hrsz.-ra    forg.képtelen. 
     

      (2) Területmegosztás, területösszevonás miatt törlésre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
          -125. sorszámmal Telepi u. 41.          2315. hrsz.-al    korl.forg.képes, 

              - 184. sorszámmal       Wass Albert u.                        6108. hrsz.-al   forg.képtelen, 
              - 418. sorszámmal       beépítetlen terület                   4820. hrsz.-al   korl.forg.képes, 
              - 428. sorszámmal       út                  6130.  hrsz.-al   forg.képtelen, 
            - 429. sorszámmal       út 6131.  hrsz.-al forg.képtelen, 
            - 430. sorszámmal       út 6134.  hrsz.-al   forg.képtelen, 
            - 431. sorszámmal       út 6135.  hrsz.-al   forg.képtelen, 
            - 432. sorszámmal       út 6138.  hrsz.-al   forg.képtelen, 
              - 444. sorszámmal       Toldy F. u. 29/A. 4663.  hrsz.-al   korl.forg.képes. 
 
       (3)  A felsorolt ingatlanok megnevezése (elnevezése), helyrajzi száma megváltozik 
              - 124. sorszám alatt a 2314. hrsz.-ú Telepi u. 41. sz. alatti beépítetlen terület 
                megnevezése: óvoda, 

- 197. sorszám alatt a Toldy F. u.-i Óvoda helyrajzi száma 4663. helyrajzi számra, 
- 419. sorszám alatt a 0152/96. helyrajzi számú közterület megnevezése: erdı, 
- 420. sorszám alatt a 0152/97. helyrajzi számú közterület megnevezése és 
    csatorna. 
                                                                                   

         (4) Telekalakítás, adásvétel miatt felvételre kerülnek az alábbi ingatlanok: 
            - 446. sorszámmal    gyep (legelı)                    0302/14.  hrsz.-al korl.forg.képes, 
            - 447. sorszámmal    erdı                                  0302/17.  hrsz.-al korl.forg.képes, 
            - 448. sorszámmal    gyep (legelı)                    0302/18.  hrsz.-al        korl.forg.képes, 
            - 449. sorszámmal    szántó                               0193/17.  hrsz.-al  forg.képtelen, 
            - 450. sorszámmal    szántó                               0193/18.  hrsz.-al   forg.képtelen, 
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            - 451. sorszámmal    út                                      0165/103.hrsz.-al  forg.képtelen, 
            - 452. sorszámmal    lakóház és udvar              1626.       hrsz.-al korl.forg.képes, 
                        Károly u. 6. 
            - 453. sorszámmal    saját használatú út            043/9.     hrsz.-al      forg.képtelen. 
 
2.§. Az R. 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

(1) A felsorolt ingatlanok külterületi helyrajzi száma, valamint az ingatlanok          
       megnevezése belterületbe csatolás miatt a következıkre változott: 

 
           - 233. sorszámmal beépítetlen terület            a 0186/11. helyrajzi számról  
                                                                                    6133. hrsz.-ra        forg.képes, 
           - 234. sorszámmal beépítetlen terület            a 0186/13. helyrajzi számról 
                                                                                    6136. hrsz.-ra forg.képes, 
 
           - 235. sorszámmal beépítetlen terület            a 0186/15. helyrajzi számról 
                                                                                   6137. hrsz.-ra  forg.képes. 
 
3.§.  Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. 
 
 
 

Szlahó Csaba     Takács Mária 
Polgármester          Jegyzı 

 
 
9. Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Czibolya Zoltán Szociális Bizottság tagja: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
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99/2009.(V.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
10. Napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és  egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

100/2009.(V.26.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete a kibocsátott értékpapír 
kondícióiban bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
11. Napirendi pont: 
A 183/2008. (IX.16.) határozat alapján az általános iskolákban a napközis 
csoportok számának felülvizsgálata a 2009/2010. tanévre 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A 183/2008. (IX.16.) határozat alapján felülvizsgálták az általános iskolákban a 
napközis csoportok várható létszámát. Ennek alapján megállapítást nyert, hogy 
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az iskolákban a megemelt napközis csoportok számát a 2009/2010-es tanévben 
csak a Falusi Általános Iskolában indokolt megtartani, amelyhez határozott idejő 
szerzıdéssel 1 fı napközis nevelı álláshelyet szükséges biztosítani. 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, amelyet 6 igen szavazattal és 2 
tartózkodással elfogadásra javasolt a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

101/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009/2010. tanévben 
- 2009. szeptember 1-tıl 2010. június 30-ig - a Falusi Általános Iskolánál a 
napközis csoportok számát 1 csoporttal megemeli.   

 
2. Az új napközis csoport vezetésére a Falusi Általános Iskolának 1 fı 

határozott idejő pedagógus álláshelyet biztosít 2009. szeptember 1-tıl 2010. 
június 30-ig a többször módosított, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben szabályozott bérezés szerint. A szükséges 
bérfedezetet a pályázati eljárás lezárását követıen megállapított besorolás 
alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet Általános 
tartalékalap sorából biztosítja. 

 
3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

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

módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

Felelıs:      Takács Mária 
Jegyzı 

 
Határidı: 2009. III. negyedév 
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12. Napirendi pont: 
Kéttannyelvő kisebbségi oktatás a Falusi Általános Iskola elsı évfolyamán a 
2009/2010. tanévben 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Képviselı-testület a 2008/2009-es tanévre engedélyezte a Falusi Általános 
Iskola elsı évfolyamában, egy tanulócsoportban - felmenı rendszerben - a 
kéttannyelvő német oktatás bevezetését. A határozatban szerepelt, hogy 25 fı 
jelentkezése esetén a következı tanévben is dönt 1 csoport indításáról. 
A 2009/2010-es tanévben erre a tanítási módra 26 gyermek jelentkezett. Ennek 
alapján a Bizottság javasolja a kéttannyelvő oktatás ismételt indítását, amelyhez  
kéri a Képviselı-testület támogatását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

102/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a Falusi 
Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch intézményében a 2009/2010. 
tanévben az elsı évfolyamon, a kétnyelvő kisebbségi oktatást (német 
nemzetiségi két-tannyelvő oktatás) az egyik tanulócsoportban, az évfolyam 
másik tanulócsoportja továbbra is nyelvoktató formában mőködik, fenntartva 
a 28/2008. (II.26.) határozatban foglaltakat. 

 
2. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelıs:  Takács Mária 
                    Jegyzı 

 
Határidı: azonnal 
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13. Napirendi pont: 
A Halmi Telepi Általános Iskola óratervi szerkezet módosításának jóváhagyása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Halmi Telepi Általános Iskola igazgatónıje azzal a kéréssel fordult a 
Képviselı-testülethez, hogy intézményében 3. osztálytól szeretné bevezetni az 
informatikaoktatást. Ennek megfelelıen átalakították óraszerkezetüket, amely 
anyagi megterhelést nem jelent.  
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolta a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

103/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Halmi 
Telepi Általános Iskola helyi tantervének óratervi módosítását a 2009/2010. 
tanévtıl kezdıdıen 3. évfolyamtól felmenı rendszerben az alábbiak szerint: 

 
- 3. osztályban: bevezeti a heti 1 óra informatikát, a 8 magyar órát 7,5-

re csökkenti, az ének órát 1,5-rıl 1-re csökkenti; 
- 4. osztályban: bevezeti a heti 1 óra informatikát, csökkenti a rajzot 

1,5 óráról 1 órára, valamint az idegen nyelvet 3 óráról 2,5 órára; 
- 5. osztályban: a tánc és dráma modul bekerül a magyar nyelv és 

irodalom tantárgyba, így ennek óraszáma 4-rıl 4,5 órára emelkedik, 
bevezeti a heti 1 óra informatikát, a rajz óraszámát csökkenti 1,5-rıl 1 
órára; 

- 6. osztályban: az informatika oktatása 0,5 óráról 1 órára emelkedik, a 
hon és népismeret oktatása bekerül a történelem tantárgyba, így az 
óraszáma 2-rıl 2,5 órára emelkedik, az egészségtan modul beépül az 
osztályfınöki óra keretébe, így annak óraszáma 0,5-rıl 1-re módosul; 

- 7. osztályban: az ember, társadalomismeret és etika modul beépül az 
osztályfınöki óra keretébe, így annak óraszáma 0,5 óráról 1 órára 
emelkedik; 
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- 8. osztályban: a mozgókép és médiaismeret modul oktatási tartalma 
beépül a rajzba, míg az osztályfınöki órák száma heti 0,5 óráról 1-re 
emelkedik. 

 
2.  Felkéri az Intézményvezetıt, hogy az intézmény Pedagógiai Programjának 

módosításáról és a júliusi ülésen a Képviselı-testület elé terjesztésérıl 
gondoskodjon. 

 
3.  Felkéri a Jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelıs: Takács Mária 

               Jegyzı 
 
       Határidı: 2009. júliusi Képviselı-testületi ülés 
 
14. Napirendi pont: 
Egyéni fejlesztési órák számának változása a 2009/2010. tanévtıl 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária 
   OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Törvény írja elı, hogy az egyéni fejlesztési órák számát növelni kell addig, amíg 
a heti kötelezı óraszám 12%-át el nem éri, oktatási intézményeinkben ez a 
jelenlegi emeléssel 11 % lesz. Mivel ez kötelezı, és a gyermekek 
felzárkóztatását, az 1-4 osztályos tanulók felsı tagozatra való felkészítését segíti 
elı, ezért a Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

104/2009.(V.26.) határozat 
 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 

2009/2010. tanévben az egyéni foglalkozásra fordítható heti órakeret 
felhasználását a  
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- Falusi Általános Iskolánál                 37 óraszámban, 
  - Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolánál  42  óraszámban, 

- Petıfi Sándor Általános Iskolánál    43  óraszámban, 
- Halmi Telepi Általános Iskolánál      22  óraszámban. 

 
2.   Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
        
      Felelıs:  Szlahó Csaba 
            Polgármester 
 
      Határidı: azonnal 
 
15. Napirendi pont: 
Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és  egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel csomagban a határozati javaslat elfogadását, melyet a 
Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

105/2009.(V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Városban 
mőködı szavazatszámláló bizottságok póttagjainak: 
 

• Bakkné Pokorny Ágnes Vecsés, Klapka u. 42. 
• Faragóné Zelizi Orsolya Vecsés, Szondi u. 68. 
• Fogarasi Ildikó  Vecsés, Tompa u. 31. 
• Nagy Éva   Vecsés, Kinizsi u. 29. 
• Sárai Szabó Magdolna Vecsés, Bocskai u. 9. 
• Soós Tünde   Vecsés, Zrínyi u. 87. 
• Valentsik Emma  Vecsés, Bem u. 13. 
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• Veres Ilona   Vecsés, Bánya u. 29. 
 

szám alatti lakosokat választja meg. 
 

Felelıs: Takács Mária 
              Jegyzı 
 

Határidı: azonnal 
 
16. Napirendi pont: 
Vecsés Város helyi autóbuszjárat biztosításával történı személyszállításra 
vonatkozó pályázati kiírása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és  egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek, mivel a jelenlegi szerzıdés lejárt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

106/2009.(V.26.) határozat 
 
Vecsés Város Képviselı-testülete a 255/2008. (XII.16.) számú határozata, 
valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 
2004. évi XXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az 
alábbiakban mellékelt pályázati kiírás megjelentetését jóváhagyja. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Határidı: azonnal 
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17. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Károly utca felújítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és  egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

107/2009.(V.26.) határozat 
 
1. 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 projekt teljes összköltsége: 49 350 730 Ft, melyhez az Önkormányzat 
29 350 730 Ft önrészt biztosít a 2009. évi költségvetés 4. sz. melléklet 
2.7.1 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 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
      Polgármester 
 
Határidı: 2009. június 2. 

 
 
18. Napirendi pont: 
Vecsés 0165/2. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan hulladéktárolásra történı 
átadása 
Elıterjesztı: Takács Mária 
   Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, és  egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

108/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés 0165/2. 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant a VETÜSZ Kft. kizárólagos 
használatába adja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 

VETÜSZ Kft. a használatába adott ingatlant – a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 1265-
5/2009. számú határozatában foglaltak maradéktalan betartásával - 
telephelyként használja, továbbá utasítja, hogy a hulladékgazdálkodásról 
szóló törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatósági 
engedélyt a tárolásra vonatkozóan haladéktalanul szerezze be.  

 
Felelıs: Rácz Gábor 

VETÜSZ Kft. ügyvezetıje 
 
Határidı: azonnal 
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19. Napirendi pont: 
Jegyzıi állásra kiírt pályázatok elbírálása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
11 pályázat érkezett be a jegyzıi felhívásra, amelybıl 7 felelt meg a pályázati 
kiírásnak, ebbıl 2 rendkívül kiemelkedı volt. Ezeket az anyagokat a Képviselı-
testület tagjainak lehetısége volt áttanulmányozni, mivel minden jelentkezı 
hozzájárult ahhoz, hogy pályázatát az illetékesek elolvassák, illetve ezt nyílt 
ülésen tárgyalhassák. 
A 2009. május 19-i rendkívüli Képviselı-testületi ülésen a 7 pályázó lehetıséget 
kapott a személyes bemutatkozásra is. A szóbeli meghallgatás után az ülésen 
részt vevı képviselık jelentıs többsége Mohainé Jakab Anikót helyezte a 
rangsorban elsı helyre, a többiek pedig a legjobbak közé. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel, hogy Mohainé Jakab Anikó-t nevezzék ki jegyzınek, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

109/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. július 1-tıl 
kezdıdıen - 6 hónapos próbaidıvel - határozatlan idıre Mohainé Jakab 
Anikó-t nevezi ki jegyzınek. Alapilletményét a Ktv. szerint állapítja meg. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges munkaügyi okmányok 

elkészíttetésérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
Polgármester 

 
Határidı: azonnal 

 
20. Napirendi pont: 
Tündérkert Óvoda megvalósításához vállalkozói szerzıdés tervezetek 
jóváhagyása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel Balogh Csongor 
képviselı kiment az ülésrıl. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és egyhangúlag elfogadásra 
javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A mai napon volt a közbeszerzési eljárás keretében a Tündérkert Óvoda 
bıvítésére kiírt pályázaton részt venni szándékozók jelentkezésének 
borítékbontása.  A pályázatra két részben nyújtottak be jelentkezést: egyrészt az 
épület felépítésére, másrészt a berendezés, a tárgyi eszközök tárgyában. A 
közbeszerzési eljárást lebonyolító ügyvéd javaslata szerint szükségesnek látszott 
a szállítási szerzıdés 8. pontja után egy 9. pontként beépíteni a szerzıdést 
biztosító mellékkötelezettség címő pontot - ami az ülés elején kiosztásra került.  
Ezzel a kiegészítéssel kéri a szerzıdés-tervezet elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 16 fı, mivel Balogh Csongor 
képviselı visszajött az ülésre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását a módosítással együtt, 
melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és 
tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta alábbi határozatát: 
 

110/2009.(V.26.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Tündérkert 
Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” címő – KMOP-4.6.1/B-2-
2008-0181 regisztrációs számú – projekt építési beruházás 
kivitelezıjének, valamint külön az eszközök szállítójának kiválasztásához 
a Dr. Dudás Melinda hivatalos közbeszerzési tanácsadó által elıkészített 2 
db Szerzıdés-tervezetet jóváhagyja. 
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2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a közbeszerzési eljáráshoz a határozatot 
továbbítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére 
 
Határidı: azonnal 
 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
 
21. Napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Saska Istvánné képviselıt, hogy a helyi buszjárat számának 
sőrítésével kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Az interpellációra kapott választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Tóth Judit képviselıt, hogy az Akácfa u. 10. szám alatt lovak 
tartásával kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Tóth Judit képviselı: 
A választ nem tudja elfogadni, hiszen ugyanaz az eljárás ismétlıdik meg, ami 
korábban is, és ez sajnos nem vezetett eredményre. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Tóth Judit képviselı interpellációjára adott válasz 
elfogadását, melyet a Képviselı-testület 16 egyhangú ellenszavazattal, igen 
szavazat, és tartózkodás nélkül elutasított. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Saska Istvánné képviselıt, hogy a patak partján elhelyezendı 
kutyapiszok-tartóval kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A választ elfogadja azzal a kitétellel, hogy lehetıség szerint ne húzódjon el 
ennek a megvalósítása. 
 
22. Napirendi pont: 
Interpelláció 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy nincs interpelláció. 
 
23. Napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Czibolya Zoltán képviselıt, hogy a játszótereken kézmosási 
lehetıséggel kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Kérdésére - mely szerint az erdıben élı hajléktalanokat el kellene költöztetni – 
kapott választ elfogadja, de nem gondolja, hogy ez lenne a megoldás. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Lırincz Ferencné képviselıt, hogy a Profi mögötti raktárépülettel 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A választ elfogadja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Lırincz Ferencné képviselıt, hogy a Magyar utca aszfaltozásával 
kapcsolatos kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
A választ elfogadja azzal a kéréssel, hogy térjenek vissza rá. 
 
24. Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A nagyállomás vasúti átjárójánál, amikor le van zárva a sorompó, akik a Dózsa 
György út felöl a Lırinci útra kanyarodnak nem várják meg, hogy felnyissák a 
sorompót, hanem kielıznek a másik sávba, ami a Lırinci út felıl érkezıkre 
nézve balesetveszélyes. Szeretné megkérdezni, hogy ez ügyben lehet-e valamit 
tenni, hogy ez a balesetveszély megszőnjön? 
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25. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Vékony Ferenc képviselı: 
Meghívja a Képviselı-testület tagjait az ez évi Ferihegy-Expora, ami 2009. 
június 6-án Úriban kerül megrendezésre.  
 
Czibolya Zoltán képviselı: 
Sirilla György megkereste Vecsés Város Polgármesteri Hivatalát, hogy több 
megyén keresztül jótékonysági futást rendez szívbeteg gyermekekért. Üllı felıl 
érkezve 2009. május 31-én, vasárnap utolsó állomásként érintené Vecsést. 
Abban kérte az Önkormányzat segítségét, hogy ezen a távon csatlakozzanak 
hozzá gyerekek, akik a részvételért cserébe Sirilla úrtól egy emlékplakettet és 
egy újságot kapnának. Ennek szervezése az iskolák és a sport szakosztály 
megkeresésével folyamatban van. De az az ötlet merült fel, hogy a távot 
végigfutó gyermekeket meg kellene ajándékozni fagylalttal és üdítıvel. Ehhez 
kéri a képviselıtársak segítségét.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A Tündérkert Óvoda bıvítésével kapcsolatban az eljövendı idıszakban nagyon 
szoros ütemtervet kell végrehajtani, tekintettel arra, hogy nemrég kapott az 
Önkormányzat értesítést arról, hogy 248 millió forint használható fel az óvoda 
bıvítésére, és a támogatási szerzıdés még nem került aláírásra. A szoros 
ütemtervet a közbeszerzési törvényhez igazodva készítették el, amely 2009. 
április 1-jével módosult, így nehezíti a munkát, hogy egy teljesen új törvény 
alkalmazásával kell ezt a közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
Elızetesen tájékoztatni szeretné a Képviselı-testületet, hogy 2009. június 2-án 
11 órai kezdettel rendkívüli ülést kell összehívni, amelyen a pályázaton 
részvételi szándékukat jelzı cégek hiánypótlásának értékelése után kell további 
döntéseket meghozni. 
A következı rendkívüli ülést várhatóan június 18-ára kell ütemezni, mivel ezen 
a napon eredményhirdetést kell tartani ahhoz, hogy július 3-án az eredményesen 
pályázóval szerzıdést lehessen kötni annak érdekében, hogy szeptember 1-jén 
az óvoda átadásra kerülhessen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felolvasta Fekete Istvánné volt intézményvezetı levelét, amelyben az Oktatási 
Intézmények Központi Konyhája felé szerette volna elismerését és köszönetét 
kifejezni a változatos és finom ételek elkészítéséért. 
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26. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Vékony Ferenc képviselı:  
Szeretné felvételre javasolni a szemétégetéssel kapcsolatos rendelet 
felülvizsgálatát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A többi az éves munkaterv szerint. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 16.25-kor bezárja. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

Szlahó Csaba        Takács Mária 
 Polgármester               Jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 


