
Jegyzıkönyv 
 
 
 
Készült:  
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 30-án meg-
tartott rendkívüli ülésérıl Vecsés, Szent István tér 1.  (kezdés idıpontja: 15.00 
óra) 
 
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi Já-
nos, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, 
Lırincz Ferencné,  Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait.  
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 14 fı képviselı jelen 
van. Dr.Gerencsér Balázs és Vékony Ferenc képviselı urak, valamint Tóth Judit 
képviselı asszony jelezte távolmaradását.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
A mai rendkívüli ülésen a meghívóban felsorolt napirendi pontok kerülnek meg-
tárgyalásra:  
 
1.Napirendi pont: 
Takács Mária jegyzı asszony közszolgálati jogviszonyának közös megegyezés-
sel történı megszüntetése, jegyzıi pályázat kiírása.  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Azért kerül sor a rendkívüli ülés megtartására, mert nem akarják rendes testületi 
ülésen ezt a napirendi pontot tárgyalni. Erre a lépésre most van lehetısége a 
Képviselı-testületnek. Kiegészítést nem kíván tenni. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a két határozati javaslattal egyetért, azok 
elfogadását javasolja.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

55/2009.(III.30.) határozat  

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Takács Mária 
közszolgálati jogviszonyát -2009. június 30-i hatállyal - közös meg-
egyezéssel megszünteti. 

 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közös megegyezésre vonatko-
zó megállapodást Takács Mária jegyzıvel kösse meg, amelyben meg-
határozott egyösszegő juttatást a 2009. évi költségvetés többletbevéte-
le terhére biztosítja. 

 

3. A Polgármester a megállapodás megkötését követıen tájékoztatást ad 
a Képviselı-testületnek. 
 

Határid ı: azonnal 

Felelıs:    Szlahó Csaba 

         polgármester  

 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az II. határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta határozatát: 
 

56/2009.(III.30.) határozat 

 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hir-

det a jegyzıi állás betöltésére a határozat mellékletét képezı Pályázati 
Felhívás szerint. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtá-

sa érdekében gondoskodjon a Pályázati Felhívásnak a Hivatalos Érte-
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sítıben, a Belügyi Közlönyben és a www.kszk.gov.hu honlapon törté-
nı megjelentetésérıl. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Szlahó Csaba  
                 Polgármester 
 

          Melléklet 

 
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet 

jegyzıi állás betöltésére 
Pályázat feltételei: 

- magyar állampolgárság, 
- cselekvıképesség, 
- büntetlen elıélet, 
- igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés 
- legalább tíz év közigazgatási gyakorlat, melybıl 
- legalább öt év vezetıi gyakorlat, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga. 

 
Pályázathoz csatolni kell: 

- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot;  
- végzettséget igazoló okirat közjegyzı által hitelesített másolatát; 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
- motivációs levelet, 
- hozzájárulási nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztve-

vı személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek. 
 
Pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítıben való megjelenés napját kö-
vetı naptól számított 30. nap. 
 
A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek megfelelı pályázók személyes meg-
hallgatását követıen kerül sor. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.  
 
Az állás 2009. július 1-tıl betölthetı. 
 
A kinevezés – hat hónap próbaidı kikötésével - határozatlan idıre szól, a munkakört 
teljes munkaidıben kell ellátni. A jegyzı vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 
 
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2), 
(3) bekezdésében meghatározott feladatok. 
 
Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselık jogállásról szóló 
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
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a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı illetménykiegészítésrıl, szociális, jóléti 
és egészségügyi juttatásokról, a szociális és kegyeleti támogatásokról, valamint a külön 
támogatásokról szóló 25/2001.(IX.13.) rendelete, valamint   Vecsés Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 
 
A pályázatot zárt borítékban Vecsés Város Polgármesterének címezve postai úton, munkaidı-
ben személyesen kell benyújtani. Cím: 2220 Vecsés, Szent István tér 1. Szlahó Csaba polgár-
mester.  

A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzıi pályázat”  

A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet: Szlahó Csaba polgármesternél a 06-29/555-211-
es vagy a 06-30/353-1740-es telefonszámon. 

 

Szlahó Csaba polgármester: 
Takács Mária jegyzı asszony 17 éve dolgozott a Városban. Mind szakmai, mind 
emberi oldaláról megismerték és elmondhatják, hogy kiváló munkát végzett, 
melyet a mai rendkívüli ülésen is szeretne a maga és a Képviselı-testület nevé-
ben is megköszönni.  
Tájékoztatja Jegyzı asszonyt, hogy a jegyzıi pályázat kiírásra kerül. 
 
2.Napirendi pont: 
A Petıfi Sándor Általános Iskolában iskolaotthonos oktatás bevezetésének jóvá-
hagyása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
Az iskolaotthonos oktatás bevezetését a 2009/2010-es tanévtıl kezdıdıen fel-
menı rendszerben az elsı évfolyamtól negyedik évfolyamig egy tanulócsoport-
ban szeretnék bevezetni. Az OMSB rendkívüli ülésen tárgyalta az elıterjesztést, 
azt 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra ajánlja. Kéri a Képviselı-testület 
támogatását.  
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke:  
A NNÖK 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra ajánlja az elıterjesztést.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Kérdése, hogy van-e anyagi vonzata az iskolaotthonos oktatás bevezetésének, az 
iskola meg tudja-e oldani. 
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Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az iskola meg tudja oldani. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

57/2009.(III.30.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Pe-

tıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban a 2009/2010. tanévtıl az 
iskolaotthonos oktatási forma bevezetését 1. évfolyamtól kezdıdıen 4. 
évfolyamig felmenı rendszerben, évfolyamonként egy tanulócsoport-
ban. 

 
2. Az iskolaotthonos oktatásban résztvevı tanulócsoport a Képviselı-

testület által engedélyezett és tanévenként meghatározott indítható elsı 
évfolyamos tanulócsoportok számába beleértendı. 

 
3. Felkéri az Intézményvezetıt, hogy a Pedagógiai Program módosításá- 

ról gondoskodjon.  
 

4. Felkéri a Jegyzıt, hogy az intézmény Alapító Okiratában szükséges 
módosításokat tegye meg. 

 
   Felelıs:   Takács Mária 
              jegyzı 
   Határidı:   azonnal 
 
 
3.Napirendi pont: 
Fióktelephely bejegyzéséhez  hozzájárulás 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

 Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és az alábbi módosító indítványt terjeszti 
a Képviselı-testület elé: hozzájárul az üzlethelyiség fióktelephelyként történı 
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bejelentéséhez azzal a kiegészítéssel, hogy ha idıközben funkcióváltozás törté-
nik újra kérni kell a hozzájárulást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati ja-
vaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

58/2009.(III.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a tulajdonában lévı és Vecsés, Károly u. 2. sz. alatt lévı üzlethelyisé-
get annak bérlıje az Alfa W.I.C. 95 Gamma Kft. fióktelephelyként bejelent-
se.  
Ezen hozzájárulás addig érvényes, amíg az üzlethelyiségben funkció válto-
zás nem történik.  
 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
      Kmf. 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester        jegyzı  
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
  
 
 


