
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott 
ülésérıl.  
 
Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi Já-
nos, dr. Gerencsér Balázs, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, 
Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tóth Judit, Vékony 
Ferenc 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a képviselı-testület tagjait, az intézményvezetıket, Bánné 
Nagy Esztert a Semmelweis Bölcsıdébıl, Dajka Tündét, a Gyömrı és Környéke 
Szociális Szolgáltató Központból és a megjelent érdeklıdıket.  
 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 12 fı képviselı jelen 
van. dr. Fekete Károly és dr. Lugosi Mária képviselık jelezték, hogy nem tud-
nak részt venni az ülésen. 
 
A testületi ülést megnyitja. 
 
A mai ülésen a meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalja a Képviselı-
testület. 
 
Felvételre javasolja: 
Tájékoztató az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltásának jogszabályi válto-
zásáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
A Halmi Telepi Általános Iskolában elsı osztálytól angol nyelv tantárgy beveze-
tésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szavazásra teszi fel a felvételre javasolt napirendi pontot, melyet a Képviselı-
testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
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Levételre javasolja: 
A Fehér János sétány közterület elnevezésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Nevelési Tanácsadó létrehozása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Vecsés Város Önkormányzatának a helyi építészeti-mőszaki tervtanács mőköd-
tetésérıl szóló rendelet felülvizsgálata és ezt követıen rendeletalkotás 
Elıterjesztı:Takács Mária 

jegyzı 
 
Szavazásra teszi fel a levételre javasolt napirendi pontokat, melyet a Képviselı-
testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott. 
 
A Képviselık száma 14 fı, Vékony Ferenc és dr. Gerencsér Balázs képviselık 
megérkeztek. 
 
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: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról 
Elıterjesztı:Bánné Nagy Eszter 

Intézményvezetı 
 

4. napirendi pont: 
Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi szakmai beszámo-
lója  
Elıterjesztı:Dajka Tünde 

Intézményvezetı  
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5. napirendi pont: 
Szociális Bizottság 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Saska Istvánné  

bizottsági elnök 
 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

7. napirendi pont: 
Mővelıdési Központ költségvetésének elkészítésére vonatkozó fedezet átcsopor-
tosítás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Beszámoló a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 2008. évi mun-
kájáról 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

bizottsági elnök 
 

9. napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi 
társulás munkájáról (szenvedélybetegek közösségi ellátása)  
Elıterjesztı:Gottl Aranka 

intézményvezetı 
 
10. napirendi pont: 
 „Pedagógus szakképzés, továbbképzés” jogcímen az intézményvezetık beisko-
lázási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása. 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
11. napirendi pont: 
Róder Imre Városi Könyvtár részére önrész biztosítása a „Felzárkóztató pályá-
zathoz” 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
12. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (… …) rendelete igazgatási szünet 
elrendelésérıl 
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Elıterjesztı: Takács Mária  
Jegyzı 
 

13. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (… …) rendelete a kitüntetési rend-
szer az egészségügyi és szociális munka területén szóló 2/1998. (II.4.) Ök. ren-
delet módosításáról 
Elıterjesztı:Takács Mária  

Jegyzı 
 

14. napirendi pont: 
Vecsés Város fı közlekedési létesítményének, a 400 sz. fıút stratégiai zajtér-
képének és intézkedési tervének elfogadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 

15. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Gondozási Központ épületének akadálymentesítésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
16. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozása az Európai Klímaszövetség ma-
gyarországi hálózatához 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

17. napirendi pont: 
Vecsés, 0152/75. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 

18. napirendi pont: 
Szociális tárgyú rendeletek módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

19. napirendi pont: 
Városi Nemzeti Szövetség kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

Polgármester 
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20. napirendi pont: 
Éves ellenırzési jelentés 2008.  
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

21. napirendi pont: 
Telephely engedélyezési eljárás helyben történı biztosítása Vecsés közigazgatá-
si területére vonatkozóan 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
22. napirendi pont: 
A Toldy Ferenc utcai Óvoda névváltoztatási kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

23. napirendi pont: 
Pályázat kiírása intézményvezetıi állásra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

24. napirendi pont: 
Vecsés Város Forgalomtechnikai Tanulmányterve 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

25. napirendi pont: 
Térfigyelı rendszer felújítására vonatkozó fedezet átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke 
 

26. napirendi pont: 
Vecsés, 0189/5 hrsz-ú ingatlan megosztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

27. napirendi pont: 
LRI telkek megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

 
 



 6 

28. napirendi pont: 
A Vecsési Beruházó Víziközmő Társulat végelszámolásához kapcsolódó kiadá-
sok 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Tájékoztató az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltásának jogszabályi válto-
zásáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
30. napirendi pont: 
A Halmi Telepi Általános Iskolában elsı osztálytól angol nyelv tantárgy beveze-
tésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
31. napirendi pont: 
Interpelláció 
32. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
33. napirendi pont: 
Kérdés 
34. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
35. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a napirendi pontok egészét, melyet a Képviselı-testület 14 
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: 
A Repülıtér tulajdonosával a BA Zrt-vel több fordulós tárgyalás sorozaton va-
gyunk túl. Az egyik fı téma a Szabályozási Terv módosításának ügye, itt jelen-
tıs elırelépéseket tettünk, az anyag végleges kidolgozása folyamatban van.  
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A másik számunkra fontos téma, a repülıgépek okozta károk kifizetése, enyhíté-
se. Szerzıdést kötöttünk a BA Zrt-vel, melyben önkéntesen (tehát nem az ı kö-
telezettségük, hanem a légitársaságoké) egy kártalanítási keretösszeget biztosí-
tottak számunkra. 
A repülıtérrel szomszédos önkormányzatok a XVII. kerület kezdeményezésére 
parlamenti bizottsági meghallgatáson vettek részt, melyen a Repülıtér környezet 
károsításáról és ennek esetleges enyhítésérıl volt szó. 
 
Ettıl függetlenül Vecsés Város kezdeményezésére 4 település (XVIII., ker. 
Ecser, Üllı és Vecsés) beadványt juttatott el az Országgyőlés Elnök asszonyá-
nak, aki sajnálatos módon nem a megkeresés tárgyára adott választ.  
 
Vecsés Város központjának funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja címő 
pályázaton 800 millió forintos támogatást nyertünk. 1,5 milliárd forintra pályáz-
tunk, az összberuházás 2,5 milliárd forint lett volna, így 1 milliárd 340 millió 
forintból kell megvalósítani a terveket, ezért át kell dolgozni azokat. 
A nagyállomás környékének felújítására nyert pályázatunkon a közbeszerzési 
eljárást központilag írják ki, márciusban jelentetik meg. A kisállomás pályázatot 
szintén beadtuk és az építési engedélyeket is megszereztük, befogadták a pályá-
zatunkat. Felolvassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtıl kapott levelet, amelyet 
a Tündérkert Óvoda pályázatával kapcsolatosan küldtek. 
 
 A minket sújtó magyar- és nemzetközi gazdasági válság miatt az eddigi évek-
hez képest sokkal kevesebb fejlesztési pénzt állítottunk be a költségvetésbe. En-
nek megfelelıen kevesebb munkát is tudunk elvégezni, viszont ígéretünknek 
megfelelıen a költségvetési sorokba nullára beállított fejlesztési elképzeléseink 
mögé terveket és árajánlatokat győjtünk. Telepi- úti Dózsa György úti gyalogát-
kelı helyek kijelölése megtörtént. CBA körforgalom tervdokumentáció elké-
szült, engedélyek folyamatban. Temetı u. kivitelezésébıl már csak az aszfalto-
zás maradt hátra, kátyúzás folyamatos. Gyáviv székház kivitelezési munkálatai 
jó ütemben haladnak, bár az idıjárás miatt várniuk kellett a munkák megkezdé-
sekor. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A telephely engedély, illetve a telep létesítésének bejelentése kapcsán kiadott 
358/2008.(XII.31.) Kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódóan, a Képvise-
lı-testület 15/2009.(I.20.) határozatának végrehajtása érdekében a következı 
intézkedéseket tettük: 
 
Levelet fogalmaztunk meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
Elnöke részére. A levelet továbbítottuk az Önkormányzati Miniszter Úr és a Kö-
zép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal hivatalvezetı helyettese 
dr. Dombovári Ottó Úr részére. 
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Az Önkormányzati Minisztériumban 2009. március 17-én személyes megbeszé-
lésen vettünk részt Jauernik István államtitkár úrnál. A szakmai véleménye 
megegyezett a miénkkel és tájékoztatott arról is, hogy városokból nagyon sok 
kifogás érkezett. Ezen kifogások, észrevételek alapján a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Miniszter javasolta a Kormányrendelet még hatálybalépés elıtti fe-
lülvizsgálatát és annak módosítását. 
 
Felkerestük Monor Város Polgármesterét és Jegyzıjét és megállapodtunk abban 
a testületi felhatalmazás alapján, hogy a külön napirendben elıterjesztett feltéte-
lek biztosítása mellett az ügyintézés és az iratanyag is Vecsésen marad. Tehát 
abban az esetben, ha a Kormányrendeletet nem módosítanák, akkor is Vecsésen 
maradna az ügyintézés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között tör-

tént fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadta. 
 

2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott. 
 

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

 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde munkájáról 
Elıterjesztı:Bánné Nagy Eszter 

Intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Szociális Bizottsági ülésen az elnök asszonyt távollétében helyettesítette, a 
bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

29/2009.(III.24.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis Böl-
csıde 2008 évi beszámolóját elfogadta. 

 
4. napirendi pont: 
Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi szakmai beszámo-
lója  
Elıterjesztı:Dajka Tünde 

Intézményvezetı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Megkapták a beszámolót, tartalmas és jól kidolgozott az anyag. A Szociális Bi-
zottság egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, 
melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

30/2009.(III.24.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyömrı és Kör-
nyéke Szociális Szolgáltatót Központ 2008. évi beszámolóját elfogadta. 

 
5. napirendi pont: 
Szociális Bizottság 2008. évi beszámolója 
Elıterjesztı:Saska Istvánné  

bizottsági elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Szociális Bizottsági ülésen az elnök asszonyt távollétében helyettesítette, a 
bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
Tisztelettel megköszöni a hivatal dolgozóinak munkáját, azt az óriási nagy segít-
séget, amit a Szociális Bizottság üléseihez mindenkitıl kaptak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását, melyet a bizottság 14 egyhangú 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
alábbi határozatát. 
 

31/2009.(III.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális Bizottság 

2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 

6. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
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32/2009.(III.24.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a az értékpapír kibo-

csátásáról szóló tájékoztatást elfogadta. 
 
7. napirendi pont: 
Mővelıdési Központ költségvetésének elkészítésére vonatkozó fedezet átcsopor-
tosítás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfo-
gadását, melyet a Képviselı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
 

33/2009.(III.24.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
2009. évi költségvetésben a Mővelıdési Központ kiviteli terveinek elkészíté-
sére biztosított összegbıl, a Városközpont pályázatához szükséges költség-
becslés elkészítésére 1.920.000.-Ft átcsoportosításra kerüljön, mely összeget 
az év folyamán az önkormányzat bevételeinek alakulásától függıen szükséges 
pótolni.  

 
2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról 

a rendelet I. félévi módosításának idıpontjában gondoskodjon és terjessze 
a Képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
  
 Határidı: 2009. I. félévi rendelet-módosítás 
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8. napirendi pont: 
Beszámoló a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság 2008. évi mun-
kájáról 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását,melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát: 
 

34/2009.(III.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési 

és Közrendvédelmi Bizottság 2008. évi munkájáról szóló beszámolót  
elfogadta. 

 
9. napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi 
társulás munkájáról (szenvedélybetegek közösségi ellátása)  
Elıterjesztı:Gottl Aranka 

intézményvezetı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: 
A Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel beszámoló elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meg-
hozta alábbi határozatát. 
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35/2009.(III.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a  Maglód és környé-
ke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta. 
 
10. napirendi pont: 
 „Pedagógus szakképzés, továbbképzés” jogcímen az intézményvezetık beisko-
lázási tervének és pénzügyi ütemezésének jóváhagyása. 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Mővelıdési és Sport Bizottság elnökének távollé-
te miatt ı tájékoztatja a Képviselı-testületet a bizottság álláspontjáról, mely sze-
rint egyhangúlag elfogadásra ajánlják a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

36/2009.(III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009/2010. tanév 
beiskolázási tervébe  

� Kovácsné d’Elhougne Ilona intézményvezetıt felveszi. 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009/2010. tan-
évben a „Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 
igénybevételének támogatása” jogcímen, normatív módon járó, kötött fel-
használású állami támogatásból 

 
� Kovácsné d’Elhougne Ilona intézményvezetı továbbkép-

zését a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen, a normatív 
támogatás összegének erejéig fedezi. 

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

 
11. napirendi pont: 
Róder Imre Városi Könyvtár részére önrész biztosítása a „Felzárkóztató pályá-
zathoz” 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Dr. Lugosi Mária, az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnökének távolléte 
miatt ı tájékoztatja a Képviselı-testületet a bizottság álláspontjáról, mely szerint 
200 ezer forint önrészt javasol a bizottság elfogadásra. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

37/2009.(III.24.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Róder Imre Városi Könyvtár az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt 
Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási ösz-
szegének támogatására pályázaton részt vegyen, melyhez 
200.000,-Ft, azaz Kettıszázezer forint önrészt biztosít a 2009. évi költségvetés 
Oktatási céltartalék pályázati önrész sorának terhére. 
 
2./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által biztosított összegeket a 
Róder Imre Városi Könyvtár rendelkezésére bocsátja a pályázati feltételeknek 
megfelelıen. 
 
3./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Jegyzıt, hogy 
a féléves pénzügyi beszámolónál a 2009. évi költségvetési rendelet módosításá-
ról és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 
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Felelıs: Takács Mária 
        jegyzı 
Határidı: féléves pénzügyi beszámoló 
 
12. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (… …) rendelete igazgatási szünet 
elrendelésérıl 
Elıterjesztı: Takács Mária  

Jegyzı 
 
Takács Mária jegyzı: 
A tavalyi évben már volt igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban. Idén is 
meg kell határoznia a Képviselı-testületnek az igazgatási szünet napját. A la-
kosság részérıl nem érkezett olyan visszajelzés, hogy a tavalyi évben ellátatlan 
maradt volna bármi feladat a szünet idején. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és megal-
kotta alábbi rendeletét. 
 

8/2009.(III.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
 8/2009. (III.25.) rendelete  

 2009. évben az igazgatási szünet elrendelésérıl  
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglaltak alapján az 
alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya Vecsés Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hi-
vatal) által foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. 
 
2. § A Hivatal 2009. évi munkarendjében igazgatási szünetet tart: 
     a) nyári idıszakban 2009. augusztus 10. napjától augusztus 14. napjáig, 
     b) téli idıszakban 2009. december 28. napjától 2009. december 31. napjáig. 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
16/2008.(VII.22.) rendelet hatályát veszti. 
 
 

  Szlahó Csaba      Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 

 
13. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának …/2009. (… …) rendelete a kitüntetési rend-
szer az egészségügyi és szociális munka területén szóló 2/1998. (II.4.) Ök. ren-
delet módosításáról 
Elıterjesztı:Takács Mária  

Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Lırinc Ferencné képviselı: 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnökének távolléte miatt ı tolmá-
csolja a bizottság véleményét, amely szerint a bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és megal-
kotta alábbi rendeletét. 
 

9/2009.(III.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
9/2009. (III.25.) rendelete  

 a kitüntetési rendszer az egészségügyi és szociális munka területén szóló 
2/1998.(II.4.) Ök. rendelet módosításáról 

  
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a kitüntetési rendszer az 
egészségügyi és szociális munka területén szóló 2/1998.(II.4.) Ök rendelet (a 
továbbiakban:R) módosításáról a következı rendeletet alkotja: 
 
1.§ Az R. címe a következık szerint módosul: 
„helyi kitüntetések az egészségügyi és szociális munka elismerésérıl”  
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2.§ Az R.1.§ (4) bekezdésben megnevezett emlékplakett és oklevél „ Vecsés 
Egészségügyéért/Szociális munkáért emlékplakett és oklevél”-re módosul.   
  
3.§ (1) Az R.3.§ (2)- (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Az adományozható kitüntetések száma: 
      a) „Köszönı oklevél” Vecsés lakossága érdekében kifejtett egészségügyi és 
szociális munkáért: évente legfeljebb 12 fı (lehetıség szerint ebbıl szociális te-
rületen 5 fı, egészségügyi területen 7 fı); 
      b) „Elismerı oklevél” Vecsés lakossága érdekében kifejtett egészségügyi és 
szociális munkáért”: évente legfeljebb 6 fı (lehetıség szerint ebbıl szociális te-
rületen 2 fı, egészségügyi területen 4 fı); 
     c) „Vecsés egészségügyéért emlékplakett és oklevél” és a „Vecsés városban 
végzett szociális munkáért emlékplakett és oklevél”: a munkaviszonyban letöltött 
idı (R.8.§(1) bek.) alapján. 
(3)  A kitüntetéseket az 1.§ (2) a), b) pontja esetében az egészségügyi-, illetıleg 
a szociális bizottság elnöke , 
az l.§ (2) c) pontja esetében a polgármester - akadályoztatása esetén az alpol-
gármester -  ünnepélyes keretek  között adja át. 
(4) (  A kitüntetett személy elismerést  kiváltó tevékenységét  az átadáskor ismer-
tetni kell és az adományozásról  a lakosságot a  Vecsési Tájékoztatóban kell tu-
dósítani.” 
 
4.§ Az R.6.§ (2) bekezdés elsı sora és a)-b) pontja a következık szerint módo-
sul: 
 „(2)  Az oklevél tartalmazza: 

a) az elismerés jogalapját képezı önkormányzati rendelet megnevezését; 
b) az elismerésrıl szóló önkormányzati határozat számát;” 

 
5.§ Az R. 5.§ (2) kezdése a következık szerint módosul: 
       „ (2) A kitüntetésekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.” 
 
6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
      (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az R. 3.§ (5) és (6) bekezdés, 
valamint az R.7/A.§ és ezzel összefüggésben a 13/2001.(IV.25.) Ök. rendelet 
hatályát veszti.  
        
 
 

  Szlahó Csaba       Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 
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14. napirendi pont: 
Vecsés Város fı közlekedési létesítményének, a 400 sz. fıút stratégiai zajtér-
képének és intézkedési tervének elfogadása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
megalkotta alábbi határozatát. 
 

38/2009.(III.24.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet Nonprofit Kft. által elkészített Vecsés Város fı közlekedési létesít-
ményének, a 400-as fıút stratégiai zajtérképét és intézkedési tervét, a 400 sz. út 
18+921 km-szelvény –kezdete és 23+500 km-szelvény a végét érintıen elfo-
gadja. 
 
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület határozatát küldje meg az 
illetékes Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal Környezet-
védelmi Ügyosztályának. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
    Polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Gondozási Központ épületének akadálymentesítésére 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

39/2009.(III.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által kiírt a 
„A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a 
szociális ágazatban” címő program, azon belül a „Szociális alap- és 
szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címő pályázat 
keretében pályázatot nyújtson be „A vecsési Gondozási Központ 
épületének akadálymentesítése” címmel. 

  

A projekt teljes összköltsége: bruttó 9.240.000,- Ft, melyhez az Önkor-
mányzat 1.848.000,- Ft önrészt biztosít, a 2009. évi költségvetés általános 
tartalékkeret 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 elfo-
gadása 

 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és be-
nyújtására. 

 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
Határidı: 2009. április 5. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását, melyet a Képvise-
lı-testület 14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
 

40/2009.(III.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı, 
Vecsés, Jókai Mór u. 8. szám alatt található Gondozási Központ épülete 
akadálymentesítési terveinek, valamint a komplex akadálymentesítési 
koncepciójának elkészítésére a 2009. évi költségvetés általános tartalék-
keret terhére bruttó 400.000,- Ft-ot biztosít.  

 
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 elfo-
gadása 

 
16. napirendi pont: 
Vecsés Város Önkormányzatának csatlakozása az Európai Klímaszövetség ma-
gyarországi hálózatához 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
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41/2009.(III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csatlakozik az Eu-
rópai Klímaszövetség magyarországi hálózatához, a programja ismerete 
alapján. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület határozatát küldje meg 

az illetékes Magyar Természetvédık Szövetsége részére /1091 Budapest 
Üllıi út 91/b/  

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
    Polgármester 

 
17. napirendi pont: 
Vecsés, 0152/75. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba  

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, egyhangúlag elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
14 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

42/2009.(III.24.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az ön-
kormányzati tulajdonú, Vecsés, külterület 0152/75. hrsz.-on nyilvántartott be-
építetlen terület megnevezéső, 533 m² nagyságú,  jelenleg a törzsvagyont ké-
pezı ingatlan értékesítéséhez – melyet átminısít egyéb vagyonná –a  Gazda-
sági Bizottság által meghatározott vételáron.  
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2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a vagyonkataszter módosításához 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 Felelıs:     Takács Mária  

      jegyzı 
 
 Határidı: 2009. március 31. 
 
3./ Utasítja a polgármestert, hogy ügyvéd és a Vagyongazdálkodási  
 Osztály közremőködésével az adásvételt bonyolítsa le. 
 
 Határidı: azonnal 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
18. napirendi pont: 
Szociális tárgyú rendeletek módosítása 
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Szociális Bizottság szintén megtárgyalta a rendelet-tervezetet és elfogadásra 
ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és megal-
kotta alábbi rendeletét. 
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10/2009.(III.25.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának 
10/2009.(III.25) rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10.) Ök. rende-
let és a szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet módosításáról 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10.) Ök. rendelet (a továbbiakban Gyvr.) és 
a szociális ellátásokról szóló 20/2003.(XI.25.) rendelet (a továbbiakban:Szr.) 
módosításáról a következıket rendeli: 
 
1.§ A Gyvr. 12.§ (1) bekezdése a következık szerint módosul: 

(Gyermekjóléti szolgálat) 
„12.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a „Vecsés és környéke 
családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás” 
keretében mőködı Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: 
CsSGyjSz) biztosítja.” 
 
2.§ (1) Az Szr. 9.§ (6) bekezdés a következık szerint módosul:  
„(6) Az egy alkalommal folyósított átmeneti segély mértéke nem lehet kevesebb 
2.000,- Ft-nál és éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 
400%-át.” 
 
      (2)Az Szr. 9.§ (8) bekezdés a következık szerint módosul: 
„(8) Nem részesülhet átmeneti segélyben a kérelmezı, ha 
  -  a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövede-
lemigazolások, nyilatkozatok adatai nem valósak, illetıleg életvitelét tekintve 
anyagi veszélyeztetettsége nem vélelmezhetı, 
  - rendszeres szociális támogatásban részesül, kivéve azt az esetet, amikor önhi-
báján kívül létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli helyzetbe kerül, 
 - méltányossági jogcímen közgyógyellátásban részesül kivéve azt az esetet, ami-
kor önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli helyzetbe kerül.” 
 
      (3) Az Szr. 14.§ (2) bekezdés elsı francia bekezdése a következık szerint 
módosul:  
 „(2) A  közgyógyellátás tekintetében szociálisan rászorult az, akinek  
 - családjában az 1 fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj 
mindenkor legkisebb összegének 260%-át, egyedülálló esetében 310%-át.” 
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3.§   Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

  Szlahó Csaba      Takács Mária 
  Polgármester           Jegyzı 

 
 

19. napirendi pont: 
Városi Nemzeti Szövetség kérelme 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság támogatta a táblák kihelye-
zését, a régiket pedig másik helyre javasolja áttenni. 
 
Tóth Judit képviselı: 
Nem kapott anyagot arra vonatkozóan, hogy a táblák hogyan fognak kinézni.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság is tárgyalta, egyhangúlag nem javasolta elfogadásra a 
táblák kihelyezését. Nemrégen rendeltek meg egységes arculatú táblákat, ame-
lyek kihelyezésre is kerültek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Egyetért a Gazdasági Bizottság javaslatával. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a Gazdasági Bizottság által javasoltakat, melyet a Képvise-
lı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett el-
fogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
 

43/2009.(III.24.) határozat 
 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Nemzeti 
Szövetség kérelmét nem támogatta. 

 
 



 25 

20. napirendi pont: 
Éves ellenırzési jelentés 2008.  
Elıterjesztı:Takács Mária 

Jegyzı 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elıterjesztés elfogadását, melyet a Képviselı-testület 14 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

44/2009.(III.24.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
a belsı ellenır 2008. évi jelentését elfogadta. 

 
21. napirendi pont: 
Telephely engedélyezési eljárás helyben történı biztosítása Vecsés közigazgatá-
si területére vonatkozóan 
Elıterjesztı:Takács Mária 
  Jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
A képviselık száma 13 fı, Vékony Ferenc képviselı úr távozott. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 
meghozta alábbi határozatát. 
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45/2009.(III.24.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (amennyiben a 
358/2008.(XII.31.) Kormányrendeletet nem módosítják annak ha-
tályba lépéséig) a következık szerint rendelkezik: 

 
- Felhatalmazza a jegyzıt, hogy Monor Város jegyzıjével megál-

lapodást kössön annak érdekében, hogy a jelenlegi ügyintézı 4 
órában, mint kihelyezett ügyintézı végezze a telephely enge-
déllyel kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlását. 

- A feladat ellátásához kapcsolódó költségeket a 2009. évi költ-
ségvetésben megtervezett formában biztosítja azzal, hogy az il-
letménykiegészítés + 4% különbözetét a jegyzı gazdálkodja ki. 

 
2) Felhatalmazza a Jegyzıt, hogy az együttmőködési megállapodást alá-

írja. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
22. napirendi pont: 
A Toldy Ferenc utcai Óvoda névváltoztatási kérelme 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság megtárgyalta, egyhangúlag elfoga-
dásra ajánlja. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: 
Támogatja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghoz-
ta alábbi határozatát. 
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46/2009.(III.24.) határozat 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a 
Toldy Ferenc utcai Óvoda nevének megváltoztatását. 
 
Az óvoda új neve: Bálint Ágnes Óvoda 
 
2.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az alábbiak sze-
rint fogadja el a Toldy Ferenc utcai Óvoda alapító okiratának módosítását:  
 
Módosul: Az intézmény neve, székhelye: Toldy Ferenc utcai Óvoda 
                                                                      2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. 
 
Helyette: Az intézmény neve, székhelye: Bálint Ágnes Óvoda 
                                                                     2220 Vecsés, Toldy F. u. 31. 
 
3.) Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az Alapító Okiratban szükséges 
átvezetésekrıl, továbbá a névváltoztatással kapcsolatosan tegye meg szük-
séges intézkedéseket.  
 
Határid ı: azonnal  
Felelıs: Takács Mária  

jegyzı 
 
23. napirendi pont: 
Pályázat kiírása intézményvezetıi állásra 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
A Képviselık száma 12 fı, Tóth Judit képviselı asszony kiment. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a 
pályázati kiírást. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szintén tárgyalta az elıterjesztést, a pályá-
zat kiírásával és annak szövegével egyetért. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 12 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meg-
hozta alábbi határozatát. 
 

47/2009.(III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki 
a határozat melléklete szerinti felhívással a Petıfi Sándor Általános 
Iskola és Gimnázium vezetıi állásának betöltésére: 

 

2. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás szakközlö-
nyökben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán, Vecsés város honlapján, a 
Vecsési Tájékoztatóban, valamint a Vecsési TV-ben történı megjelen-
tetésérıl. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Takács Mária 
          Jegyzı 
 

24. napirendi pont: 
Vecsés Város Forgalomtechnikai Tanulmányterve 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
A Képviselık száma 13 fı, Tóth Judit képviselı asszony visszatért. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra ajánlja. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Forgalomtechnikai Tanulmánytervet minden képviselı megkapta. A Forga-
lomtechnikai Munkabizottság ülésén részt vettek a tervezık is, ahol részletesen 
megtárgyalták az anyagot. A bizottság jegyzıkönyve mindenki számára hozzá-
férhetı.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint egy lakossági fórumon érdemes lenne megtárgyalni. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel az elıterjesztés elfogadását, melyet a Képviselı-testület 13 
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

48/2009.(III.24.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 
ROAD-CONT Kft. által készített, Vecsés Város Forgalomtechnikai 
felülvizsgálatára vonatkozó tanulmánytervét. 

  

A Forgalomtechnikai Terv megvalósításához az alábbi feladatokat 
határozza meg: 

° feladatok ütemezése 
° győjt ıutak kijelölése 
° lakosság tájékoztatása 
° intézmények védelme 
° egyéb védelem meghatározása 

 
2./ Utasítja a Polgármestert, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály bevo-

násával a Forgalomtechnikai Terv megvalósításához szükséges meg-
határozott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
 Felelıs:     Szlahó Csaba  
          polgármester 
 Határidı: folyamatos 
 
 
25. napirendi pont: 
Térfigyelı rendszer felújítására vonatkozó fedezet átcsoportosítása 
Elıterjesztı:Alattyányi István 

Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra ajánlja. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
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A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

49/2009.(III.24.) határozat 
 

1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, 
hogy a 2009. évi költségvetésben a térfigyelı rendszer mőködtetésére bizto-
sított összegbıl, az alábbi felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges 
2.542.080.-Ft átcsoportosításra kerüljön, mely összeget az év folyamán az 
önkormányzat bevételeinek alakulásától függıen szükséges pótolni.  

 

 1.) Polgármesteri Hivatal kameráinak felújítása és hálózatának 
   cseréje:            1.218.000.-Ft 

 2.)  Piac-téri kamerák felújítása és hálózatának cseréje:     
                  285.600.-Ft 

 3.) Petıfi téri Iskola kamerájának felújítása és cseréje:     
                  582.480.-Ft 

 4.) Fı út – Vörösmarty u. keresztezıdésében lévı  

  kamera felújítása:             456.000.-Ft 

  Összesen:            2.542.080.-Ft 

 
2./ Felkéri Takács Mária jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítá-
sáról a rendelet I. félévi módosításának idıpontjában gondoskodjon és ter-
jessze a Képviselı-testület elé. 
  
 Felelıs: Takács Mária 
         jegyzı 
 Határidı: 2009. I. félévi rendelet-módosítás 
 
3./ Utasítja a Polgármestert, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály bevo-

násával a felújítási munkálatokat rendelje meg. 
 
 Felelıs:     Szlahó Csaba  
          polgármester 
 Határidı: azonnal 
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26. napirendi pont: 
Vecsés, 0189/5 hrsz-ú ingatlan megosztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

50/2009.(III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Vecsés, 
0189/5 hrsz-ú ingatlan megosztásához azzal, hogy a tulajdonjogban 
változás nem történik.  
 

2. Az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § alapján a beruházóval telepü-
lésrendezési szerzıdést kell kötni. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba  
    polgármester 
 
 
Szlahó Csaba  sk.      Takács Mária sk. 
  Polgármester           Jegyzı 
 
27. napirendi pont: 
LRI telkek megvásárlása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

Polgármester 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: 
A Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 
elfogadásra ajánlja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta alábbi határozatát. 
 

51/2009.(III.24.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 4183/6 hrsz-ú, ki-
vett beépítetlen terület megnevezéső, 216 m2 nagyságú ingatlan vételi szán-
dékáról nem kíván lemondani. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
28. napirendi pont: 
A Vecsési Beruházó Víziközmő Társulat végelszámolásához kapcsolódó kiadá-
sok 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 

polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Lırinc Ferencné képviselı: 
A társulat minden évben beszámolt munkájáról a Képviselı-testületnek. 2008. 
december 31-én a társulat mőködése megszőnt. A végelszámolás március 18-áig 
tartott. A névjegyzékek átadásra kerültek. Jegyzı asszonynak és a hivatal dolgo-
zóinak megköszöni a támogatást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Képviselı-testület 13 egy-
hangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghoz-
ta alábbi határozatát. 
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52/2009.(III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Be-
ruházó Viziközmő Társulat végelszámolásához kapcsolódó kiadás-
ként –megbízási díjként 3 fı (a Társulat végelszámolója, a pénzügyi 
vezetıje és a könyvelı-adminisztrátora) részére- 773.500,-Ft és járu-
lékai összeget, összesen 979.284,-Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés 
általános tartalékalapja terhére. 

  
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet-tervezet módosítását 

terjessze a Képviselı-testület elé.  
 

Határid ı: költségvetési rendelet módosítása 
Felelıs: Takács Mária 

  Jegyzı 
 
29. napirendi pont: 
Tájékoztató az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltásának jogszabályi válto-
zásáról 
Elıterjesztı:Dabasi János 
  Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: 
Az ebek veszettség elleni védıoltásának beadatására a kutya tartója köteles. Ezt 
valamennyi állatorvos elvégezheti. Összevezetéses eb oltás nem lesz. Minden eb 
tulajdonosnak magán állatorvost kell választania.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Az önkormányzatnak a veszettség elleni védıoltással kapcsolatosan nyilvántar-
tása van az ebekrıl. A Kormányrendelettel kapcsolatosan az Állatorvosi Kama-
rához fordultak, azzal, hogy legalább az idei évben járuljanak hozzá az összeve-
zetéses eb oltáshoz. Sajnos ehhez nem járultak hozzá. Véleménye szerint az ösz-
szevezetéses eb oltás sem zárja ki a szabad állatorvos választást. A jogszabályi 
változtatás a lakosságnak többletkiadást jelent. Elgondolkodtató, hogy ebben a 
gazdasági helyzetben hányan fogják így beoltatni kutyáikat. Emellett nehezen 
lesz nyomon követhetı, hogy az eb tulajdonosok beoltatták kutyáikat.  
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Balogh Csongor képviselı: 
Véleménye szerint, mivel az önkormányzatnak eb nyilvántartása van, ezt lehetne 
hasznosítani és az állatorvosokkal együttmőködve lehetne dolgozni. Az új eb 
tulajdonosoknál még fontosabb lenne ez az együttmőködés. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az állatorvosokkal folyamatosan együtt tudtak dolgozni. Az állatorvosok fo-
lyamatosan jelentették azokat a tulajdonosokat, akik beoltatták a kutyájukat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a Képviselı-testület 8 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta 
alábbi határozatát. 
 

53/2009.(III.24.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ebek kötelezı ve-
szettség elleni védıoltásának jogszabályi változásáról szóló tájékoztatót 

nem fogadta el. 
 
30. napirendi pont: 
A Halmi Telepi Általános Iskolában elsı osztálytól angol nyelv tantárgy beveze-
tésének jóváhagyása 
Elıterjesztı:dr. Lugosi Mária 
  OMSB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tárgyalta a 
napirendet, nem támogatja az elıterjesztést. 
 
Takács Mária jegyzı: 
Mivel felmenı rendszerben történne, 2009-2010 tanévre 293 ezer forintot jelen-
tene tehát az elsı évben és 2010-2011-re lenne az összeg 800 ezer forint. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-
zottság elnöke: 
Támogatja az elıterjesztést. 
 
Oláh László képviselı: 
Véleménye szerint is támogatni kell. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
megalkotta alábbi határozatát. 
 

54/2009.(III.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Halmi 
Telepi Általános Iskolában a 2009/2010. tanévtıl angol nyelv tantárgy be-
vezetését 1. évfolyamtól kezdıdıen 3. évfolyamig felmenı rendszerben, 
egy tanulócsoportban csoportbontással, heti 2 óra biztosításával. 

 
2. Felkéri az Intézményvezetıt, hogy a Pedagógiai Program módosításáról 
gondoskodjon. 

 
3. Felkéri a Jegyzıt, hogy az intézmény Alapító Okiratában szükséges módo-

sításokat tegye meg. 
 
      Felelıs: Takács Mária 
              jegyzı 
      Határid ı: azonnal 

 
 
31. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, akinek interpellációja van tegye meg. 
 
Nincs interpelláció. 
 
32. napirendi pont: 
Kérdésre válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megkérdezi Dabasi János képviselıt, hogy kérdésére kapott választ elfogadja-e? 
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Dabasi János képviselı: 
Elfogadja. 
 
33. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, akinek kérdése van tegye fel. 
 
Oláh László képviselı: 
Kérdezi, hogy új buszmegállók telepítése folytatódik-e a Halmi telepen? Másik 
kérdése,hogy Vecsés hivatalos honlapján a fórumokon megjelenı észrevételek, 
kérdések eljutnak-e az illetékes osztályokra? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A fórum nem hivatalos bejelentés. Akinek kérése és kérelme van, írjon hivatalos 
formában a hivatal e-mail címére vagy postán levélben. 
 
Takács Mária jegyzı: 
A hivatal e-mail címére érkezı leveleket kinyomtatja és iktatásra kerülnek. 
 
34. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: 
Március 5-én megszőnt az SZDSZ-ben elnöki megbízatása, az új elnök Tóth Ju-
dit. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Március 17-én megszőnt a FIDESZ-ben elnöki megbízatása, az új elnök Bükk 
László. 
 
35. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri a képviselıket, akinek napirendi javaslata van, tegye meg. 
 
Nincs. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárja. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Szlahó Csaba      Takács Mária 
 Polgármester          Jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 
 


