
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 25/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. november 23-án (kedden) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, 
Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc,  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla, alpolgármester, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Hegedős J. Pál 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Tóth Erika, Pénzügyi Alosztályvezetı, Vadászi 
Istvánné, Róder Imre Városi Könyvtár igazgatója, Kis Tóth János, József Attila Mővelıdési 
Ház igazgatója 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 11 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom a „Javaslat a vecsési Szakszervezeti Liga székháza tulajdonjogi 
helyzetének rendezésére” címő elıterjesztést. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pont elfogadását. 
 

250/2010. (XI.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
vecsési Szakszervezeti Liga székháza tulajdonjogi helyzetének rendezésére” címő 
elıterjesztést felveszi napirendjei közé. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
A napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
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 
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3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010. (II.26.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2010. (…..) 
önkormányzati rendelete megalkotására az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 
nyitvatartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli 
házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl 
és díjairól 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Gyömrı és Környéke Támogató 
Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulásban és a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi 
Intézményi Társulásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Mikrotérségi Intézményi 
Társulások Munkacsoportjába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Tájékoztatás az Oktatási Intézmények Központi Konyháján lefolytatott belsı ellenırzésrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. telephelyének 
bejegyzésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat az új Mővelıdési Ház és Könyvtár építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont pályázati projekten belül a felszín alatti parkoló építése helyett a 
Piactér átépítésére és felszín feletti parkoló kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírásának kezdeményezésére az 
ÁNTSZ felé 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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14. napirendi pont: 
Javaslat az óvodai szájhigiénés program 2011. évi fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésérıl szóló 198/2010. (IX.14.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a bölcsıdei csoportok létszámának felemelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére a helyi kisebbségi önkormányzatokkal 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények házirendjének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat Forgalomtechnikai Munkacsoport létrehozására, a Munkacsoport tagjainak 
megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi Munkacsoport létrehozására és tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21.napirendi pont: 
Javaslat a vecsési Szakszervezeti Liga székháza tulajdonjogi helyzetének rendezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
24. napirendi pont: 
Interpelláció 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
26. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a városközpont projekt promóció és nyilvánosság biztosítási, valamint a bölcsıde 
projekt nyilvánosság biztosítási feladataira kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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29. napirendi pont: 
Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária, Oktatási Bizottság elnöke 
 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

251/2010. (XI.23.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
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: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010. (II.26.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2010. (…..) 
önkormányzati rendelete megalkotására az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 
nyitvatartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli 
házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl 
és díjairól 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Gyömrı és Környéke Támogató 
Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulásban és a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi 
Intézményi Társulásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Mikrotérségi Intézményi 
Társulások Munkacsoportjába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Tájékoztatás az Oktatási Intézmények Központi Konyháján lefolytatott belsı ellenırzésrıl 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. telephelyének 
bejegyzésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat az új Mővelıdési Ház és Könyvtár építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont pályázati projekten belül a felszín alatti parkoló építése helyett a 
Piactér átépítésére és felszín feletti parkoló kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírásának kezdeményezésére az 
ÁNTSZ felé 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat az óvodai szájhigiénés program 2011. évi fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésérıl szóló 198/2010. (IX.14.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat a bölcsıdei csoportok létszámának felemelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére a helyi kisebbségi önkormányzatokkal 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények házirendjének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Javaslat Forgalomtechnikai Munkacsoport létrehozására, a Munkacsoport tagjainak 
megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi Munkacsoport létrehozására és tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21.napirendi pont: 
Javaslat a vecsési Szakszervezeti Liga székháza tulajdonjogi helyzetének rendezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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24. napirendi pont: 
Interpelláció 
25. napirendi pont: 
Kérdés 
26. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
28. napirendi pont: 
Javaslat a városközpont projekt promóció és nyilvánosság biztosítási, valamint a bölcsıde 
projekt nyilvánosság biztosítási feladataira kiírt közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
29. napirendi pont: 
Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Elıterjesztı: Dr. Lugosi Mária, Oktatási Bizottság elnöke 
  
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: A MADA helyi akciócsoportjának feljelentése alapján az 
Egyenlı Bánásmód Hatóság újabb vizsgálatot kezdett a városi közintézményekben. December 
folyamán helyszíni szemlét is tartanak, mely során az akadálymentesítés helyzetét vizsgálják. 
Szerencsés önkormányzat vagyunk, ugyanis a Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Monori 
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenırzı Hivatal figyelme ránk terelıdött. Ennek 
következtében Központi Konyhánkat és a melegítı konyhákat vették vizsgálat alá. 
Megkezdıdött a Bálint Ágnes Óvoda bıvítése, az alapot kiásták, öntik, zsaluzzák. Az elmúlt 
hónapokban 9 utca javítása történt meg. Szegélykıvel, útalappal és mart aszfaltos borítással 
láttuk el a Diófa, Tamás, Hunyadi, Halmi, Wesselényi, Kodály, Liszt, Lehel, Besztercei 
utcákat. Szeptember folyamán adtuk át a Károly utca befejezı szakaszát (a Vörösmarty utca 
és a Telepi út között) kétoldali járdaépítéssel. Ezt az aktust egybe kötöttük a GYÁVIV 
székház hivatalos átadó ünnepségével. A Dózsa György úton a Kinizsi és a Lórántffy utca 
között a páros oldalon végig új járdaburkolatot építettünk. Az ısz folyamán készült el az 
Epres téren a sörsátor alatti viacolor burkolat, melynek rendezvényeken jó hasznát vettük. A 
Hısök ligetében szintén felújítást végeztünk. Megszépült a park, az emlékmő környezete, és 
részben az emlékmő is. Sajnos ezt még nem sikerült befejezni (Vadászi Pál megbetegedett a 
munka közben). Újabb faragott fa buszvárókat helyeztünk ki, örömmel konstatálhatjuk, hogy 
ezzel valamennyi buszvárónk megújult. A nyár végén két újabb gyalogos átkelıt építettünk 
meg a Telepi úton (Károly utcánál és a Szent István téren). A térfigyelı rendszerünket is 
bıvítettük, a Kisfaludy utcában és a Présház téren helyeztünk ki kamerákat. Szeptember 
végére elkészült az új kovácsoltvas kerítés a temetıben. 
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Jelentıs felújításokat végeztünk a Bálint Ágnes Óvodában és a Tompa utcai tagóvodában. 
Mindkét helyen külsı-belsı felújításra került sor, és új játszóudvarok kerültek elhelyezésre. A 
Bálint Ágnes Emlékház, valamint a Falúmúzeum-Tájház megvalósulásához is hozzájárult az 
Önkormányzat. 
Az iskoláink közül a Petıfi téri és az Andrássy telepi iskolákban hajtottunk végre nagyobb 
beruházásokat. Az elıbbinél a második emeleti vizesblokkokat és az iskola udvarát építettük 
újjá, míg az Andrássy telepen kerékpár tárolót létesítettünk és a tetıteret újítottuk fel, illetve a 
tetıt. A közterületeken is jelentıs fejlesztéseket hajtottunk végre. A Présház téren és a 
lakóparkban játszótér épült, s valamennyi régi játszóterünket felújítottuk, illetve a szükséges 
javításokat elvégeztük. Parkosítottuk a P+R beruházás környezetét. Településünkön a 
GYÁVIV Kft. folyamatosan tolózár cseréket hajt végre, emiatt helyenként rövid idıre 
szünetelhet a vízszolgáltatás. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: az idei fásítási akció november 6-án és 7-
én lezajlott, 350 db fát, 3 millió forint értékben osztottunk ki. A fákat remélhetıleg elültették, 
a december folyamán fogjuk ellenırizni. 
 
Tábori Ferenc, alpolgármester: november 20-án Devecseren jártunk, ahol magánszemélyek 
kezdeményezésére Vecsés Város képviseletében, hatan 600 adag székely káposztát 
készítettünk az önkéntes segítıknek és az ottani rászorulóknak. Köszönetképpen emléklapot 
kaptunk Devecser polgármesterétıl.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: az Asztalitenisz Szakosztály megrendezte a 
Káposztafeszt Kupát, az ország minden tájáról részt vettek a versenyzık.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

252/2010. (XI.23.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

253/2010. (XI.23.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010. (II.26.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a nemzetiségi önkormányzat 
rendkívüli ülésén tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

 
23/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) rendelet módosításáról. 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2010. (…..) 
önkormányzati rendelete megalkotására az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A háziorvosoknak az eddigi betegszáma nem 
fog változni, ez csak terület kijelölés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

24/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja 23/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde 
nyitvatartási rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 
 

25/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsıde nyitvatartási rendjérıl 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli 
házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl 
és díjairól 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek azzal a módosítással, hogy a díj bruttó 150.000,- 
Ft legyen. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést, a díj 
megállapítására 150.000,- Ft + ÁFA-át javasol elfogadásra. 
 
Pável Béla alpolgármester: módosító javaslatom, hogy a díj 120.000,- Ft + ÁFA legyen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel Pável Béla alpolgármester úr által javasolt 
díj elfogadását. 
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254/2010. (XI.23.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidın kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének díját 120.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

26/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja 26/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın 
kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének feltételeirıl és díjairól. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Gyömrı és Környéke Támogató 
Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulásban és a Maglód és környéke közösségi ellátására Mikrotérségi 
Intézményi Társulásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az elsı határozati javaslat elfogadását. 
 
 

255/2010. (XI.23.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Tábori 
Ferenc alpolgármestert, hogy 2014. szeptember 3-ig a Gyömrı és Környéke 
Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulásban szavazati joggal képviselje Vecsés Város 
Önkormányzatát. 
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2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Gyömrı és 
Környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi 
Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás Elnökét a döntésrıl. 

 
 
Felelıs: Szlahó Csaba  

polgármester 
 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon belül 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a második határozati javaslat elfogadását. 
 
 

256/2010. (XI.23.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Tábori 
Ferenc alpolgármestert, hogy 2014. szeptember 30-ig a Maglód és Környéke 
közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulásban szavazati joggal 
képviselje Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Maglód és 

környéke közösségi ellátásra Mikrotérségi Intézményi Társulás Elnökét a 
döntésrıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon belül 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Mikrotérségi Intézményi 
Társulások Munkacsoportjába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
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Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az elsı határozati javaslat elfogadását. 
 

257/2010. (XI.23.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete felhatalmazza Tárnokiné 
Törı Krisztinát, hogy 2014. szeptember 30-ig a Maglód és környéke közösségi 
ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás Munkacsoportjában szavazati 
joggal képviselje Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
 

2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Maglód és 
környéke közösségi ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás Elnökét a 
döntésrıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
     polgármester 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon belül. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 

 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a második határozati javaslat elfogadását. 

 
258/2010. (XI.23.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete felhatalmazza Pereginé 

Vodila Teréziát, hogy 2014. szeptember 30-ig a Gyömrı és Környéke Támogató 
Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi Segítségnyújtás 
Mikrotérségi Intézményi Társulás Munkacsoportjában szavazati joggal 
képviselje Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Gyömrı és 

Környéke Támogató Szolgálat, Házi Segítségnyújtás, Jelzırendszeres Házi 
Segítségnyújtás Mikrotérségi Intézményi Társulás Elnökét a döntésrıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
     polgármester 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon belül. 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a harmadik határozati javaslat elfogadását. 
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259/2010. (XI.23.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete felhatalmazza Tárnokiné 
Törı Krisztinát, hogy 2014. szeptember 30-ig a Vecsés és környéke családsegítés 
és gyermekjóléti alapellátásra mikrotérségi intézményi társulás 
munkacsoportjában szavazati joggal képviselje Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és 

környéke családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra mikrotérségi intézményi 
társulás elnökét a döntésrıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
     polgármester 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon belül. 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 

 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a negyedik határozati javaslat elfogadását. 

 
260/2010. (XI.23.) határozat 

 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete felhatalmazza Pereginé 
Vodila Teréziát, hogy 2014. szeptember 30-ig a Vecsés és környéke idıskorúak 
nappali ellátására létrehozott mikrotérségi intézményi társulás 
munkacsoportjában szavazati joggal képviselje Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vecsés és 

környéke idıskorúak nappali ellátására létrehozott mikrotérségi intézményi 
társulás elnökét a döntésrıl. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
     polgármester 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon belül. 
 
( igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Tájékoztatás az Oktatási Intézmények Központi Konyháján lefolytatott belsı ellenırzésrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
 

261/2010. (XI.23.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Intézmények 

Központi Konyháján lefolytatott belsı ellenırzésrıl szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
          

2.  A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezetı 
közremőködésével gondoskodjon a határozat mellékletét képezı intézkedési tervben 
megfogalmazott feladatok határidıre történı végrehajtásáról. 

 
  
Határid ı: azonnal, a feladatok megvalósítása az intézkedési tervben ütemezetteknek 

megfelelıen.   
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
              polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. telephelyének 
bejegyzésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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262/2010. (XI.23.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Non-Profit Korlátolt Felel ısségő Társaság (a továbbiakban: 
Városközpont-fejlesztı Kft.) alapítója úgy dönt, hogy a Városközpont-fejlesztı Kft. 
telephelyének az Önkormányzat tulajdonában lévı 2220 Vecsés, Károly u. 2. szám alatt 
található ingatlanát jelöli meg.  

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat 
módosításával és cégbírósághoz történı benyújtásával kapcsolatos teendık ellátásáról. 

 
Határid ı: azonnal, a változás cégbírósághoz történı benyújtására: 2010. november 30. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az új Mővelıdési Ház és Könyvtár építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az anyagot folyamatosan egyeztettük a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítójával, a NEGA’ 97 Kft-vel. A testület elé behoztuk mielıtt kiírásra kerülne az 
ajánlati felhívás, jóváhagyásra. A mővelıdési ház, könyvtár építésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást szeretnénk elindítani. Nyílt eljárás lesz, a Közbeszerzési Értesítıben 
meg fog jelenni. Szerencsére az értékhatárok úgy változtak szeptember 15. után, hogy nemzeti 
eljárást kell lefolytatnunk, ez annyival jobb, hogy nem kell olyan sok idıt adni az 
ajánlattételre. Ha a héten fel tudjuk adni, akkor szándékaink szerint december 20-áig lehet 
jelentkezni az ajánlattétellel. December 8-ára szervezünk egy helyszíni bejárást. December 
20-áig, ha beérkeznek az ajánlatok, bízunk benne, hogy minél több, lesz egy borítékbontás, 
melyre a Bíráló Bizottság tagjait is meg fogjuk hívni. A közbeszerzési eljárás hirdetménnyel 
induló, nyílt eljárás lesz, de tárgyalásos, ami azért elınyösebb, mert tárgyalni tudunk az árról 
és a szerzıdési feltételekrıl az ajánlattevıkkel. Január vége felé lehetne eredmény hirdetni. 
Ismételten be fog majd akkor kerülni a testület elé a Bíráló Bizottság javaslata. Ha minden jól 
megy, és nem támadja meg senki az eljárást a döntı bizottságon, február közepére lehet 
kivitelezınk. Befejezési határidı ebben az ajánlattételi felhívásban augusztus 31. Bírálati 
szempontok között szerepel az ár, a befejezési határidı, ha valaki naptári napban meg tudja 
adni, hány nappal szeretné vagy tudja korábbi idıpontra hozni, illetve a késedelmi kötbérre 
megajánlott összeget lehet még bírálati szempontként figyelembe venni. Úgy került 
összeállításra az ajánlattételi felhívás, hogy közepes építıipari kivitelezési vállalkozástól 
fölfelé tudnak rá pályázni.  
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Pável Béla alpolgármester: kérdésem, hogy a pályázat csak az építésre vonatkozik, a tér 
rendezésre, a parkolókra és egyebekre nem? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: így van, ez csak az épület, a mővelıdési ház és a könyvtár 
épülete. 
 
Szabó Attila képviselı: mennyiben lehetséges az, hogy vecsési vállalkozó legyen az 
ajánlattevı? Külön kiértesíteni nem lehet, azokat a vecsési vállalkozókat, akik az ajánlati 
felhívásnak megfelelnek? 
 
Szlahó Csaba polgármester: ez egy nyílt eljárás, meg fog jelenni a Közbeszerzési Értesítıben. 
100 ezer forint lesz az ajánlattételi dokumentáció kivétele, onnantól kezdve van három hete, 
hogy ezt elkészítse. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

263/2010. (XI.23.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és 
megjelentetésre, illetve kiadásra alkalmasnak tartja a NEGA '97 Zrt. által elkészített, a 
határozat mellékletét képezı, a „Vecsés városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és 
rehabilitációja” címő projekt keretében megépülı Mővelıdési Ház és Könyvtár étteremmel 
és üzletekkel építésére vonatkozó, a Kbt. VI. fejezete szerinti hirdetménnyel induló 
egyszerő (tárgyalásos) közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.  

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi 
felhívás megküldésérıl a Közbeszerzések Tanácsa felé. 

 
Határid ı:      azonnal, az ajánlattételi felhívás megküldésére a Közbeszerzések 

Tanácsa részére: 2010. november 25. 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba, polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont pályázati projekten belül a felszín alatti parkoló építése helyett a 
Piactér átépítésére és felszín feletti parkoló kialakítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.  
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Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elsı változatát 
elfogadását. 
 

264/2010. (XI.23.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Vecsés 

városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és rehabilitációja” címő, „KMOP-
5.2.1/B-2f-2009-0013” azonosító számú projekt keretében a mőszaki tartalom 
módosítására Támogatási Szerzıdés módosítási kérelmet nyújt be a Pro Régió Nkft.-
hez, amelyben kéri, hogy a felszín alatti parkoló és a hozzá tartozó lejáró, valamint a 
Polgármesteri Hivatal bıvítése helyett a következı beruházási elemeket tartalmazza 
a pályázati projekt: 

a tervezett felszín alatti parkoló és annak lejárója feletti terület átépítése, 

felszíni parkoló kiépítése a piactér hátsó részén és az új Mővelıdési Központ 
hátsó udvarrészén 77 db parkolóhely kialakításával, 

a Miklós utca felújítása a Polgármesteri Hivataltól az Eötvös utcáig, vagyis a  projekt 
a Miklós utca teljes hosszában történı felújítását tartalmazza.  

Az Eötvös utca felújítása a Miklós utcától a parkoló bejáratáig. 
- A Miklós utca üzletsor felıli oldalában 16 db parkolóhely kialakítása. 

- A jelenlegi piacfelügyelet épületében komfortos és akadálymentes nyilvános 

WC kialakítása. 

- A fejlesztési területen a szükséges közmőkiváltások végrehajtása, a  

  csapadékvíz-elvezetés megoldása és a közvilágítás korszerősítése. 

- A térfigyelı kamerák felszerelése és bekötése a felügyeleti központba. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen 

gondoskodjon a Támogatási Szerzıdés módosítási kérelem benyújtásáról a Pro 
Régió Nkft. felé a TT Consult Kft. által elkészített tervdokumentáció alapján. 

 
3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy megépítteti a felszín feletti parkolókat, amelynek 

tervezett kezdési idıpontja 2011. május 10. és egyben felkéri a polgármestert az 
építési engedély iránti kérelem benyújtására a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé. 

 
4. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 90 napos felmondási idı 

betartásával bontsa fel a 2311. helyrajzi számon lévı épület bérlıjével a bérleti 
szerzıdés. 

 
5. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy 2011. május 10.-i tervezett kezdési idıponttal 

lebontatja a tulajdonában lévı, 2311 helyrajzi számon található épületet annak 
érdekében, hogy a felszíni parkolók kialakításra kerülhessenek és egyben felkéri a 
polgármestert a bontási engedély iránti kérelem benyújtására az engedélyezı 
hatóság felé. 
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6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélyezı hatóság felé 
nyújtsa be az engedély-módosítási kérelmet a Vecsés, Telepi út 43. házszám és 2314 
helyrajzi szám alatti földrészleten létesülı „városi könyvtár és mővelıdési ház”-ra 
vonatkozóan a szükséges parkolószám felszín alatti parkoló helyett a tervezett felszín 
feletti parkolóval történı kiváltására. 

 
 
Határid ı: azonnal;  
- a Támogatási Szerzıdés módosítási kérelem benyújtására: 2010. december 3. 
- a felszín feletti parkolók  építési engedélye iránti kérelem benyújtására:  
   2010. november 29. 
- a 2311 helyrajzi számon található épület bérlıjének a bérleti szerzıdés 
  felmondására vonatkozó értesítés megküldésére: 2010. november 26. 
- a 2311 helyrajzi számon található épület bontási engedélye iránti kérelem 
  benyújtására: 2010. november 29. 
- a „városi könyvtár és mővelıdési ház építési engedély módosítási kérelmének 
  benyújtására: 2010. november 30. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírásának kezdeményezésére az 
ÁNTSZ felé 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Nagyon nagy igény volna rá. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: jelenleg gyógyszertárnyitási moratórium van. Ha a települési 
önkormányzat kéri, mert van egy ellátatlan területe, akkor pályázatot ír ki az ÁNTSZ, a 
pályázaton részt vehet ez a hölgy is. A határozati javaslat arról szól, hogy kezdeményezzük 
az ÁNTSZ-nél a pályázat kiírását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

 
265/2010. (XI.23.) határozat 

 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
igényeket figyelembe véve kezdeményezi gyógyszertár létesítésére irányuló 
pályázat kiírását az ÁNTSZ-nél. 
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy az ÁNTSZ-nél kezdeményezze gyógyszertár 
létesítésére irányuló pályázat kiírását. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa a 

kérelmezıt. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 
 
Határid ı: azonnal, a kérelmezı tájékoztatására:2010. november 30., 

az ÁNTSZ-hez a kérelem benyújtására: a döntést követı 15 
napon belül 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat az óvodai szájhigiénés program 2011. évi fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
támogatta az elfogadását, azzal a kitétellel, hogy az óvoda vezetıi jelezzék augusztusban, 
hogy igénylik-e ezt a szolgáltatást. Ebben a tanítási évben a törvény nem engedi meg, hogy 
megszüntessük. A másik kitétel, hogy ahogyan a Falusi Nemzetiségi Óvodában, úgy az 
összes többi óvodában biztosítsanak gyermek-fogorvosi szőrést. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
ugyanazzal a kitétellel, ahogyan a Szociális Bizottság, elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és 
szintén ugyanezekkel a feltételekkel javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

266/2010. (XI.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a „CHIR-NET” Bt száj higiénés programjár a 2011. évre januártól 
júniusig és szeptembertıl decemberig terjedı idıre, 10 hónapra, foglalkozásonként 
és csoportonként bruttó 8.700 Ft áron összesen 435.000 Ft fedezetet biztosít a 
Kisfaludy utcai Óvoda, a Bálint Ágnes Óvoda és a Tündérkert Óvoda 
költségvetésében az alábbiak szerint: 

 
• Kisfaludy utcai Óvoda: 2 csoportra bruttó 174.000 Ft 
• Bálint Ágnes Óvoda:     1 csoportra bruttó   87.000 Ft  
• Tündérkert Óvoda:       2 csoportra bruttó 174.000 Ft. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a 2011/2012. nevelési év indításakor 2011. szeptember 

10-ig mérje fel az óvodák szájhigiénés program iránti igényét.  
 
3. Felkéri a Polgármester, vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy az 1. pontban foglalt 

intézmények nagycsoportos óvodásai is részt vegyenek fogászati szőrıvizsgálaton. 
 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntés végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
 

      Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 
 
      Határidı: - 1. pontban foglalt döntésre 2011. évi költségvetés tervezése 
                        - 2. pontban foglalt döntésre 2011. szeptember 10. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésérıl szóló 198/2010. (IX.14.) határozat módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és kéri a 
képviselı-testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a maximális csoportlétszám 30 fı 
legyen.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

267/2010. (XI.23.) határozat 
 
1.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 198/2010. 

(IX.14.)    határozata 1. pontjában, a Falusi Nemzetiségi Óvoda, a Kisfaludy utcai 
Óvoda, a Bálint Ágnes Óvoda, valamint a Tündérkert Óvoda csoportjainál 
megállapított, a fenntartó által engedélyezett létszám „27 fı” szövegrészt visszavonja 
és helyébe a táblázatban szereplı óvodák valamennyi csoportja vonatkozásában a 
fenntartó által engedélyezett létszám szükség esetén „30 fı” szövegrész lép. 

 
2.   Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl értesítse az érintett 

nevelési 
      intézmények vezetıit. 
 
    Felelıs: Szlahó Csaba 
                  polgármester 
 
    Határidı: azonnal, az értesítésre: a döntést követı 15 napon belül 
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a bölcsıdei csoportok létszámának felemelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Két helyrıl van szó, sajnos többre nincs 
lehetıség, pedig igény lenne rá.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

268/2010. (XI.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (2)-
(3) bekezdése alapján a Semmelweis Bölcsıde csoport létszámait 2010. december 1-
tıl az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
1-es csoport 12 fı 
2-es csoport 12 fı 
3-as csoport 14 fı 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa az 

intézményvezetıt. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
     polgármester 
 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra: 2010. november 30. 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére a helyi kisebbségi önkormányzatokkal 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
képviselı-testületnek. 
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Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a nemzetiségi önkormányzat tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy az elsı pontban szereplı megbízott 
személyt a testület minél elıbb határozza meg.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: olyan észrevételem lenne, hogy a bizottsági üléseken 
a kisebbségi önkormányzatok elnökei nincsenek jelen. Tudom, hogy nem kötelezı ıket 
meghívni, de szeretném kérni, hogy ık is kapjanak a bizottsági ülések idıpontjairól 
tájékoztatót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

269/2010. (XI.23.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy  a határozat 
mellékletét képezı együttmőködési megállapodást 2010. december 1. napjától 
határozatlan idıre megköti Vecsés Város helyi kisebbségi önkormányzataival. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodások  aláírására. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl értesítse a helyi 
kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 
 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
    polgármester 

 
( igen szavazat, egyhangú) 
 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények házirendjének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

270/2010. (XI.23.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények házirendjének jóváhagyásáról szóló 50/2005. (III.22.) határozatát 
visszavonja. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés f) pontjában nyert felhatalmazás, továbbá 
e  törvény 40.§ (10) bekezdése alapján jóváhagyja a  

 
  Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch 
  Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 
  Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
  Halmi Telepi Általános Iskola 
  Vecsési Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
  Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch 
  Kisfaludy utcai Óvoda 
  Bálint Ágnes Óvoda 
  Tündérkert Óvoda  

határozat mellékletét képezı Házirendjét. 
 

3. Felkéri a Polgármestert a Házirendek Önkormányzat nevében történı aláírására, 
valamint a dokumentumok jóváhagyásáról a nevelési-oktatási intézmények 
vezetıinek kiértesítésére. 
 
      Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 
 

          Határidı: azonnal, záradékolásra és a nevelési-oktatási intézmények 
vezetıinek 
                                   kiértesítésére: a döntést követı 15 napon belül 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat Forgalomtechnikai Munkacsoport létrehozására, a Munkacsoport tagjainak 
megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést, öt 
személyre tett javaslatot, Alattyányi István, Dabasi János, Czibolya Zoltán, Saska Istvánné 
és Oláh László.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Alattyányi Istvánt vállalja-e a jelölést? 
 
Alattyányi István képviselı: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Dabasi János vállalja-e a jelölést? 
 
Dabasi János képviselı: igen. 
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Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Czibolya Zoltánt vállalja-e a jelölést? 
 
Czibolya Zoltán képviselı: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Saska Istvánnét vállalja-e a jelölést? 
 
Saska Istvánné képviselı: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh Lászlót vállalja-e a jelölést? 
 
Oláh László képviselı: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

271/2010. (XI.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az út- és 
járdaépítéssel, útfenntartással illetve karbantartással kapcsolatos feladatok 
koordinálása céljából Forgalomtechnikai Munkacsoportot hoz létre, amely 
Munkacsoport tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 

Alattyányi István 
Dabasi János 

Czibolya Zoltán 
Saska Istvánné 

Oláh László 
 
         Határidı: azonnal;  
 
         Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi Munkacsoport létrehozására és tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést, három 
személyre tett javaslatot: Dabasi János, Alattyányi István és Pável Béla. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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272/2010. (XI.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Lanyi 
területének feltöltésével és kialakításával kapcsolatos feladatok koordinálása céljából 
Lanyi Munkacsoportot hoz létre, mely tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 

Dabasi János 
Alattányi István 

Pável Béla 
 

Határid ı: azonnal, 
Felelıs: Szlahó Csaba, polgármester. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési Szakszervezeti Liga székháza tulajdonjogi helyzetének rendezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel az elsı határozati javaslat elfogadását. 
 
 

273/2010. (XI.23.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi a 
Szakszervezet Liga Vecsés (2220 Vecsés, Károly u. 2.) azon nyilatkozatát, 
amelyben lemond a Vecsés, 1735. helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon álló, a Liga jogelıdje által építtetett és székházként használt 
épületre vonatkozó elbirtoklás útján történı tulajdonszerzésrıl. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul az 1. pontban 
körülírt ingatlan 15 évre szóló, térítésmentes használatba adásához a 
Szakszervezeti Liga Vecsés által eddig mőködtetett nyugdíjas klubok részére 
azzal, hogy az Önkormányzat az ingatlan közüzemi költségeinek megtérítését is 
vállalja.    

3.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlanhasználati szerzıdés 2. pontban foglalt feltételekkel 
történı megkötésére. 

 
Határid ı: azonnal;  
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                   dr. Maróti Gyöngyvér ügyvéd értesítésére: 2010. november 26. 
        az ingatlanhasználati szerzıdés megkötésére: 2010. december 21. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
 

Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a második határozati javaslat „A” változat 
elfogadását. 
 

 

274/2010. (XI.23.) határozat 
 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy vállalja a Vecsés, 
1735. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonjogi helyzetének végleges 
rendezésével járó, összesen 30.000,- Ft összegő ügyvédi költség megtérítését. A fedezet 
Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 3/b. mellékletének 1.3.1.1. 
során biztosított.  
 
Határid ı: azonnal; 
                   a 2010. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása; 
                   dr. Maróti Gyöngyvér ügyvéd értesítésére: 2010. november 26. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. napirendi pont: 
Beszámoló a Róder Imre Városi Könyvtár 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Köszönjük szépen az intézményvezetı 
munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

275/2010. (XI.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Róder Imre Városi Könyvtár 
2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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23. napirendi pont: 
Beszámoló a József Attila Mővelıdési Ház 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Köszönjük az intézményvezetı munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem, hogy az intézményvezetı kívánja-e kiegészíteni a 
beszámolót. 
 
Kis Tóth János intézményvezetı: 2011. január 23-án lesz a Magyar Kultúra Napja, melynek 
alkalmából az Operaház mővészeinek elıadásában láthatjuk Erkel Ferenc Bánk Bán-ját a 
Falusi Általános Iskola tornatermében.  
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük az intézményvezetı és munkatársainak munkáját. 
Látom, hogy az intézményi bevétel minden évben egyre több, ez az árak emelésével érhetı 
el vagy az egyre nagyobb kihasználtságnak köszönhetı? 
 
Kis Tóth János intézményvezetı: mivel a mővelıdési ház terme igen kicsi, a Falusi 
Általános Iskola tornacsarnokába szervezünk nagyobb rendezvényeket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

276/2010. (XI.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila Mővelıdési Ház 
2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
24. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Saska Istvánné képviselı: a jegyzı asszony segítségét szeretném kérni abban, hogy ki az, aki 
a hivatal dolgozói és a képviselık között tartja a kapcsolatot? Kinek szóljak, ha problémám 
van? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: valamennyi képviselıt arra kérek, hogy ilyen esetben hozzám 
forduljon. 
 
Dabasi János képviselı: a temetı hátsó oldali, Mátyás utca felıli részét már másodszorra 
lopták el. Nincsen jól felerısítve, egy erıvágóval egyszerően le lehet szedni. Véleményem 
szerint minden oszlopnál egy takaró lapos lemezt kellene rakni és acélcsavarral legalább két-
három helyen át kellene fúrni. 
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25. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László képviselı: a Lincoln utca és a Lırinci utca keresztezıdése nagyon veszélyes, 
nemrég egy autó rohant bele a Richter kerítésébe. Lámpát kellene elhelyeztetni. 
 
Alattyányi István képviselı: a Forgalomtechnikai Munkacsoport ülésén szó volt errıl a 
keresztezıdésrıl. A Vagyongazdálkodási Osztály kollégái árajánlatot kérnek, vizsgáljuk, 
hogy mennyibe kerülne ennek a megoldása.  
 
26. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Saska Istvánné képviselı: a Bálint Ágnes Emlékház hétvégén is nyitva tart, szeretettel várják 
a vendégeket.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: Falusi Általános Iskolában november 28-án nıi ökölvívó 
bajnokság lesz. 
 
Oláh László képviselı: december 4-én a Vecsési Motorosok Baráti Köre ismét mikulás napi 
motoros felvonulást szervez Vecsésen a Gyáli Motoros Egyesülettel.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel dr. Szarvas Tibor hozzászólásának 
engedélyezését. 
 
10 igen szavazat, egyhangú 
 
Dr. Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelıintézet igazgatója: A vecsési Rendelıintézetben 
elindult a röntgen távleleteztetés, így már folyamatosan lesz röntgen rendelés. Ha nincsen 
helyben röntgen orvos, Debrecenbıl fogják leleteztetni az elkészült filmeket. 
 
27. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Oláh László képviselı: jövı évi közmő díjak. 
 
Szabó Attila képviselı: Pozsonyi csata 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: januárban kerül a testület elé az egész évi eseménynaptár egy 
napirendi ponton belül. 
 
Szabó Attila képviselı: az elıterjesztés számomra furcsa volt. Volt egy egyes verzió, amit 
nem kért senki, majd kettes verzió, ameddig el sem jutottunk. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: abból a kérelembıl, amit Ön leírt három változatot lehetett 
kihozni. A képviselı-testület befogadja a pozsonyi csatáról történı megemlékezést a városi 
rendezvények sorába, én úgy gondoltam ez a legkedvezıbb változat, ez lett az „A” határozati 
javaslat. A „B” változat, hogy támogatja a testület, és megrendezi a Városi Nemzeti 
Szövetség, a „C” változat pedig, hogy nem támogatja a testület a rendezvényt.  
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Saska Istvánné képviselı: a szelektív hulladékgyőjtık körül kialakult borzalmas helyzetet 
felül kellene vizsgálni.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Képviselı-testület jövı évi munkaterv összeállításához 
kérnénk a képviselıktıl írásban javaslatokat.  
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 


