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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 21/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. október 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezettel együtt): 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc 
képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pintér 
Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Nagy László Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke, Nagy László Oktatási Intézmények Központi Konyhájának vezetıje, 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, 
Tóth Erika Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztály vezetıje, Hegedős J. Pál 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 10 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Alattyányi István képviselı úr jelezte, hogy késıbb fog megérkezni. A Képviselı-testület 
ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mielıtt rátérnénk a napirendekre, elıtte szeretném megkérni a 
jelenlévıket, hogy álljanak fel, és kérem a megjelent külsıs bizottsági tagokat, hogy tegyék le 
esküjüket. 
 
Esküszöveg 
„Én ……….. (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm. Külsıs bizottsági tisztségembıl eredı feladataimat Vecsés Város 
fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen.” 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem a külsıs bizottsági tagokat, hogy az Esküokmányt 
szíveskedjenek aláírni és átadni a Hivatal dolgozóinak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 
képviseletére a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban” és a 
„Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendeletének megalkotására a képviselık és a Képviselı-testület állandó bizottságainak nem 
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képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történı 
csökkentésérıl” címő napirendi pontokat. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

223/2010. (X.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város Önkormányzatának képviseletére a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulásban” és a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …/2010. (….) önkormányzati rendeletének megalkotására a képviselık és a 
Képviselı-testület állandó bizottságainak nem képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és 
annak kötelezettségszegés esetén történı csökkentésérıl” címő elıterjesztéseket felveszi 
napirendjei közé. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 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 
3.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének „2010. évi munkaszüneti 
napok körüli ügyfélfogadási rend megállapítása” címő …/2010. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2010. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7.Napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére irányuló, az „Óvoda kialakítása egy meglévı 
lakóépület átalakításával és bıvítésével” elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására intézményi létszámváltozások bérfedezetére és közmő 
kiadás fedezetére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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9.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendeletének megalkotására a képviselık és a Képviselı-testület állandó bizottságainak nem 
képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történı csökkentésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12.Napirendi pont: 
Interpelláció 
13.Napirendi pont: 
Kérdés 
14.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
15.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetıje megbízási 
szerzıdésének megszüntetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. Felügyelı Bizottsága 
tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetıje megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19.Napirendi pont: 
Javaslat tag választására a GYÁVIV Kft. Felügyelı Bizottságába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20.Napirendi pont: 
Javaslat tag választására a VETÜSZ Kft. Felügyelı Bizottságába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

224/2010. (X.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
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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 Önkormányzata Képviselı-testületének „2010. évi munkaszüneti 
napok körüli ügyfélfogadási rend megállapítása” címő …/2010. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2010. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére irányuló, az „Óvoda kialakítása egy meglévı 
lakóépület átalakításával és bıvítésével” elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására intézményi létszámváltozások bérfedezetére és közmő 
kiadás fedezetére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendeletének megalkotására a képviselık és a Képviselı-testület állandó bizottságainak nem 
képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történı csökkentésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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12.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
13.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
14.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
15.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
16.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetıje megbízási 
szerzıdésének megszüntetésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. Felügyelı Bizottsága 
tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
18.Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetıje megbízására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19.Napirendi pont: 
Javaslat tag választására a GYÁVIV Kft. Felügyelı Bizottságába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20.Napirendi pont: 
Javaslat tag választására a VETÜSZ Kft. Felügyelı Bizottságába 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: nem kívánok különösebb tájékoztatást adni, mivel az október 15-i 
alakuló ülés óta nem történt különösebb esemény. 
Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen mondanivalója a két ülés között 
történt eseményekrıl, vagy szeretne minket tájékoztatni valamirıl? 
 
Nincs senkinek tájékoztatója. 
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2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

225/2010. (X.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének „2010. évi munkaszüneti 
napok körüli ügyfélfogadási rend megállapítása” címő …/2010. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

21/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja a „2010. évi munkaszüneti 
napok körüli ügyfélfogadási rend megállapítása” címő 21/2010. (X.27.) önkormányzati 
rendeletét. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4.Napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a törvényi kötelezettségek és jogszabályi elıírások betartásával a 
belsı ellenır elkészítette a munkatervet. 
 
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

226/2010. (X.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a határozat 
mellékletét képezı 2011. évi belsı ellenırzésre vonatkozó éves ellenırzési tervet 
jóváhagyja. 
 
Határid ı: azonnal, az ellenırzések lefolytatására: a munkaterv szerint 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5.Napirendi pont: 
Beszámoló az Oktatási Intézmények Központi Konyhájának 2010. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm a konyha vezetıjét, Nagy László urat. 
Az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a beszámolót és 6 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: olvastam az anyagot, meggyızıek a statisztikák, az adatok 2010. 
szeptember 30-ig lettek feldogozva. A külsı lakossági étkeztetés 2009. évhez képest majdnem 
a duplájára emelkedett. Hogy sikerült ezt elérni? 
 
Nagy László Oktatási Intézmények Központi Konyhájának vezetıje: készítettünk egy saját 
honlapot, amellyel szélesebb köröket is megkeresünk, és folyamatosan érkeznek külsıs 
megrendelések is nemcsak Vecsésrıl, hanem Budapestrıl is. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezt nagy örömmel halljuk, hiszen a konyha vezetıváltásánál az új 
vezetı felé elvárás volt, hogy növelje a konyha bevételét, hatékonyságát. Szeretném 
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megkérdezni, hogy mennyi az a maximum adag, amit a jelen eszközök és alkalmazottak 
mellett el lehet készíteni? 
 
Nagy László Oktatási Intézmények Központi Konyhájának vezetıje: jelenleg 2000 fı/nap, 
éves szintre 240 nappal kell beszorozni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk ehhez az eredményhez. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: az ételek mennyisége és minısége is pozitív 
irányban változott, kérem, hogy ez maradjon is így. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. 
 

227/2010. (X.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Oktatási Intézmények 
Központi Konyhájának 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
Sajnos egyre több a munkanélküliek száma, ezért van szükség erre az átcsoportosításra. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a beszámolót és 6 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az ápolási díjat és a rendszeres szociális segélyt jogszabály 
szerint az önkormányzatnak kell biztosítania. Ezekre az igény sajnos nagymértékben nıtt, 
mindamellett figyelembe kell venni azt is, hogy a válság következtében a költségvetés 
elkészítésekor a szociális keretet jelentısen csökkentettük. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

228/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 3/b melléklet 1.8.1. során „Általános 
Tartalék” el ıirányzat összegébıl 3.000.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi az 1.7. 
során lévı „Önkormányzat által folyósított ellátások” elıirányzatra az alábbi 
bontásban: 
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- 1.7.2   Rendszeres szociális segély 2.000.000 Ft 
- 1.7.5.  Ápolási díj                         1.000.000 Ft 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselı-testület 
elé. 

 
Határid ı: azonnal, 

 a költségvetési rendelet módosítására: a 2011. január havi ülés (IV. 
negyedévi módosítás) 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

    polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7.Napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére irányuló, az „Óvoda kialakítása egy meglévı 
lakóépület átalakításával és bıvítésével” elnevezéső közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag az ülés elıtt került kiosztásra, mert ma ült a Bíráló 
Bizottság. Kérem Jegyzı asszonyt, hogy röviden ismertesse az eddigi eseményeket. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: szeptember 15-én három alvállalkozónak küldtünk ki 
ajánlattételi felhívást a Deák Ferenc utcai óvoda bıvítésével kapcsolatban, ez három 
csoportszobás bıvítést jelent a Képviselı-testület döntésének megfelelıen. Beérkeztek az 
ajánlatok. Két ajánlattevı tett ajánlatot. Az egyik a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti 
Zrt., a másik a TRÜKK-FLÜKT Kft. Az elsı bontásnál a Kalotherm ajánlata nettó 69 millió 
Ft volt, a TRÜKK-FLÜKT ajánlata pedig nettó 85 millió Ft. Mind a két ajánlattevıt 
hiánypótlásra kellett felszólítanunk. Határidıben pótolták a hiányosságokat. Tárgyalásos 
eljárást hirdettünk meg, így amikor az elsı tárgyalás volt, akkor a szerzıdéses feltételeket 
tisztáztuk, és jeleztük feléjük, hogy egy alkalommal lehetıség van az ár módosítására, 
amennyiben ezt ık úgy gondolják. Ezen a tárgyaláson 2010. október 20-án a Kalotherm Zrt. 
árban nem módosította az ajánlatát, viszont a vállalási határidıt, ami az ajánlattételi 
felhívásban 60 nap volt 115 napra módosította. Ezzel tulajdonképpen saját magát kizárta 
ebbıl az eljárásból, tehát érvénytelenné kell nyilvánítanunk az ajánlatát. A TRÜKK-FLÜKT 
Kft. pedig nettó 85 millió Ft-os ajánlati árról módosított 67,7 millió Ft-ra. Mivel elég nagy 
mértékő volt ez a módosítás az eredeti árhoz képest, illetve a mi becsült értékünkhöz képest is 
lényegesen alacsonyabb volt mind a Kalotherm Zrt., mind a TRÜKK-FLÜKT Kft. ajánlata, 
ezért a munkacsoport javaslatára felkértük mind a két ajánlattevıt, hogy indokolja, miért ilyen 
alacsony árat állapított meg. Ezt a magyarázatot már Bíráló Bizottság elé tudtuk tárni, mert 
addigra már megalakult a Képviselı-testület, felálltak a bizottságok, és így a Bíráló Bizottság 
is mőködni tudott. A Kalotherm Zrt. magyarázatára a Bíráló Bizottság azt mondta, hogy 
érdemben nem kívánja megvizsgálni, mivel az ı ajánlatát javasolja érvénytelennek 
nyilvánítani. A TRÜKK-FLÜKT Kft. magyarázatát viszont nem fogadta el a Bíráló Bizottság, 
mert nem számokkal, hanem egy rövid szöveges indoklással magyarázta, minthogy több 
munkást fog erre a munkára átcsoportosítani, mert egy másik pályázaton nem nyert, illetve 
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több munkát gépesítve fog megoldani, ezért tudja ı ezeket a költségeket lecsökkenteni. De a 
Bíráló Bizottság úgy döntött, hogy ez nem megfelelı indok arra, hogyan tudta mégis nettó 18 
millió forinttal a vállalási árat csökkenteni, és azt javasolja a Képviselı-testületnek, hogy ezt 
az ajánlatot se fogadja el, mind a két ajánlat legyen érvénytelen, az egész eljárás pedig 
eredménytelen. Errıl szól a három határozati javaslat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 11 fı, mert 
Alattyányi István képviselı úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egy bajunk van, az idıtényezı, mert szeretnénk ezt a bıvítményt 
minél elıbb megépíteni. Most változott a közbeszerzési szabály is 15-ével, most már 
rugalmasabban lehetne ezt megoldani. Egy dologra viszont jó volt ez a tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás, nagyjából most már tudjuk, hogy mennyibıl lehet ezt megépíteni, 
meglehetısen alacsony áron. Korábban a Vagyongazdálkodási Osztály kért ajánlatot két 
cégtıl is, akik megközelítıleg hasonló árat, bruttó 140 millió Ft-ot határoztak meg, igaz abban 
benne volt a berendezés, parkoló, kerítés, míg a mostani ajánlatok csak a szerkezetre 
vonatkoznak Ezt ha így számoljuk, akkor bruttó 110 millió Ft költségre számolhatunk 
körülbelül. Jó lenne már elkezdeni, de sajnos nagy telet jósolnak, ami nem túl örvendetes, 
annyi esı esett mostanában, hogy sok beruházással lassabban tudtunk haladni, vagy még el 
sem kezdtük. 
 
A közbeszerzéssel kapcsolatosan ezeket a tényeket szerettük volna a Képviselı-testület elé 
tárni. Gyakorlatilag arról szólnak a határozati javaslatok, hogy a Kalotherm ajánlata 
érvénytelen, a TRÜKK-FLÜKT ajánlata érvénytelen és az eljárás eredménytelen. A Bíráló 
Bizottság ezzel egyetértett, mondván, hogy furcsa volt, hogy rövid idı alatt 20 millió Ft-tal 
csökkentették az ajánlatukat, ekkora munkánál ez kicsit aránytalanul nagynak tőnik. Van-e 
ezzel kapcsolatosan kérdés? 
 
Szabó Attila képviselı: én is mindenféleképpen azt javasolnám, hogy ezt pályáztassuk meg 
újra, mert ahogy nézem, itt mind a két vállalkozó budapesti bejegyzéső. Amennyiben 
lehetséges, akkor jó lenne ezt a nagy volumenő építkezést vecsési vállalkozónak adni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

229/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére irányuló „óvoda kialakítása 
egy meglévı lakóépület átalakításával és bıvítésével” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. (1078 Budapest, Nefelejcs 
u. 42.) ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján érvénytelen, mivel az 
ajánlat a maximált 60 nap teljesítési határidı helyett 115 napot tartalmaz. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 

megfelelıen értesítse az ajánlattevıt. 
 

Határid ı: azonnal; értesítésre: a döntés követı 8 napon belül 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

    polgármester 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a „B” határozati javaslat elfogadását. 
 

230/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére irányuló „óvoda kialakítása 
egy meglévı lakóépület átalakításával és bıvítésével” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a TRÜKK-FLÜKT Kft.-t (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) ajánlata a Kbt. 
88. § (1) bekezdés g.) pontja alapján érvénytelen. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 

megfelelıen értesítse az ajánlattevıt. 
 

Határid ı: azonnal; értesítésre: a döntés követı 8 napon belül 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

    polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a „C” határozati javaslat elfogadását. 
 

231/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bíráló Bizottság javaslata 

alapján úgy dönt, hogy a Bálint Ágnes Óvoda bıvítésére irányuló „óvoda kialakítása 
egy meglévı lakóépület átalakításával és bıvítésével” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
Kbt. 92. § b.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlattételi 
felhívásra beadott ajánlatok érvénytelenek. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 

megfelelıen értesítse az ajánlattevıket. 
 

Határid ı: azonnal; értesítésre: a döntés követı 8 napon belül 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

    polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8.Napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására intézményi létszámváltozások bérfedezetére és közmő 
kiadás fedezetére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: azt tudnunk kell, hogy az általános tartalékalap ezzel nullára 
csökkent, tehát vagy gondoskodunk újabb tartalékalapról valahonnan, vagy nem költünk több 
pénzt. 
 
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

232/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt: 
 

a. a határozat mellékletét képezı táblázat alapján az ott felsorolt intézmények 
részére a 2010. évi intézményi létszámváltozások fedezetéhez 8 765 e Ft összegő 
pótelıirányzatot  

b. a Kisfaludy u-i Óvoda gázközmő számláinak 2010. évi fedezetéhez br. 800 e Ft 
összegő pótelıirányzatot 

c. a Központi Konyha dolgozói részére a nyári többletmunka elismerésére 
munkáltatói járulékokkal együtt 1 270 e Ft összegő pótelıirányzatot  
 

biztosít az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 3/b. sz. melléklet 1.8.1. 
„Általános Tartalék” sorából összesen 10 835 e Ft összegben. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; az intézményvezetık értesítésére: a döntést követı 15 

napon belül; 
 A költségvetési rendelet módosítása: a Képviselı-testület február 

havi ülése (2010. IV. negyedévi rendeletmódosítás) 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

    polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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9.Napirendi pont: 
A Vecsési Futball Club támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a kérelmet 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az „A” határozati javaslat elfogadását. 
 

233/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
zárszámadásáról szóló 14/2010. (V.7.) önkormányzati rendelete 18. számú 
mellékletének feladattal nem terhelt felhalmozási pénzmaradvány 12. sorának 
terhére a Vecsési Futball Club részére 6.000.000,- Ft összegő egyszeri támogatást 
nyújt mőködési költségekre. 
 
Felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben megjelölt célok 
megvalósításáról elszámolást kell készítenie a Pénzügyi, Számviteli és Költségvetési 
Alosztály részére. 

 
2. A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni.  
 

Határid ı: azonnal, 
az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának képviseletére a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásban 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, 
és mind a három határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom az I. határozati javaslat elfogadását. 
 

234/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete felhatalmazza Tábori Ferenc 

alpolgármestert, hogy 2010. október 15-tıl 2014. szeptember 30-ig a Monor és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban szavazati joggal képviselje 
Vecsés Város Önkormányzatát. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Monor és Térsége 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Elnökét a döntésrıl. 
 

Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon 
belül. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a II. határozati javaslat elfogadását. 
 

235/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete javasolja, hogy 2014. 

szeptember 30-ig Tábori Ferenc alpolgármester legyen a Vecsés és környéke 
családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra mikrotérségi intézményi társulás 
Társulási Tanácsának az elnöke. 

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

családsegítés és gyermekjóléti alapellátásra mikrotérségi intézményi társulás 
Társulási Tanács tagjait a döntésrıl. 

 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon 

belül. 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a III. határozati javaslat elfogadását. 
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236/2010. (X.26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı–testülete javasolja, hogy 2014. 

szeptember 30-ig Tábori Ferenc alpolgármester legyen a Vecsés és környéke 
idıskorúak nappali ellátására létrehozott mikrotérségi intézményi társulás Társulási 
Tanácsának az elnöke. 

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

idıskorúak nappali ellátására létrehozott mikrotérségi intézményi társulás Társulási 
Tanács tagjait a döntésrıl. 

 
Határid ı: azonnal, tájékoztatásra és értesítésre a döntést követı 10 napon 

belül. 
 

Felelıs:  Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
11.Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendeletének megalkotására a képviselık és a Képviselı-testület állandó bizottságainak nem 
képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történı csökkentésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

22/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja a 22/2010. (X.27.) 
önkormányzati rendeletét a képviselık és a Képviselı-testület állandó bizottságainak 
nem képviselı tagjainak tiszteletdíjáról és annak kötelezettségszegés esetén történı 
csökkentésérıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
12.Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: aki interpellálni szeretne, kérem tegye meg. 
 
Nincs interpelláció. 
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13.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Présház mellett nagy örömre megépült a játszótér, 
elkészült egy drótköteles függıcsúszda is. Szeretném kérni, ha van mód arra, akkor a két 
oldalára valamilyen vadrácsot tegyenek, mert a kisebb gyerekek keresztbe szaladgálnak, és 
amikor a nagyobbak csúsznak, akkor ez balesetveszélyes. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megnézzük, hogy mit lehet vele csinálni. Egyébként szigorú 
biztonságtechnikai, EU-s szabványoknak megfelelı játékok kerültek ki a játszótérre. 
 
14.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: november 23-án rendes Képviselı-testületi ülést tervezünk, 25-én 
lakossági közmeghallgatást a József Attila Mővelıdési Házban 17 órától, illetve november 
elején várható rendkívüli Képviselı-testületi ülés a közbeszerzési pályázatok miatt. December 
14-én, kedden lenne az ezévi utolsó ülés, 17-én pedig a karácsonyi ünnepség a Hivatalban, 
amire minden képviselıt szeretettel várunk. 
 
15.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkarend szerint haladunk. Van-e valakinek valamilyen 
javaslata? 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: szeretném kérni Jegyzı asszonyt, hogy 
novemberben tőzze napirendre a külsıs esküvıkkel kapcsolatos rendeletet. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: az Oktatási Bizottság ülésén merült fel, hogy jövıre lesz 
Vecsés Város 10 éves, és az újratelepítés 225. évfordulója. Arról beszéltünk a bizottsági 
ülésen, hogy ezt elı kell készíteni, ezért kérem, hogy a napirendek közé ezt is vegyük fel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretném elmondani, hogy Gál István úrtól kaptunk egy-egy 
könyvet „Vecsésiek az 1956-os forradalomban címmel. Nagyon köszönjük. Szeretne-e ezzel 
kapcsolatosan mondani valamit? 
 
Gál István: köszönöm a szót. Ez a könyv, ami a Képviselı-testület tagjai elıtt van, ennek az 
írásához 1993-ban kezdtem hozzá, de sajnos az adatok hihetısége miatt nagyon hosszúra 
nyúlt a megírása. Igyekeztem valósághően bemutatni az akkori eseményeket, amit 50 év 
távlatából nagyon nehéz volt. Felkerestem nagyon sok akkori szereplıt, illetve azoknak a 
leszármazottait, akik rendelkezésemre bocsátották azokat az anyagokat, amelyek kópiája a 
könyvben megtalálható. Elég sok levelezést is folytattam a Hadtörténeti Levéltárral, az 
irattárral, a Hadügyminisztériummal, mindenhol támogatást kaptam. Úgy gondom, hogy ezzel 
a könyvvel hozzájárulok Vecsés történetéhez, történelmének jobb megismeréséhez, hiszen 
nagyon sok olyan történés van benne, amik elfelejtıdtek, vagy éppen nem olyan színben 
lettek beállítva, mint ahogy valójában történtek. Véleményem szerint ez egy hiánypótló 
munka, és kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy olvassák ezt a könyvet olyan szeretettel, 
mint ahogy én nekiálltam ennek a témának a megírásához. Ugyanakkor szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem azt az anyagi támogatást, amely lehetıvé tette a 
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könyv megjelenését. A könyv leszállításra került, a Polgármesteri Hivatalban lett elhelyezve, 
és ezeket a tiszteletpéldányokat szeretettel nyújtom át a Képviselı-testület tagjainak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönjük szépen. 
 
Tájékoztatást szeretnék adni a Tisztelt Képviselı-testületnek arról, hogy október 6-án kaptam 
egy levelet, amelyet a Magyar Antidiszkriminációs Alapítvány elnök asszonya, Dr. Nagy 
Marianna jegyzett, aki korábban már Jegyzı asszonyt az Egyenlı Bánásmód Hatóságnál 
feljelentette a választásokkal kapcsolatosan, mert a szavazókör nem volt akadálymentesítve. 
Kivizsgálták az ügyet, Jegyzı asszony válaszolt, rámpákat készítettünk. Most a polgármestert, 
mint az intézmények fenntartóját egyrészt felszólított arra, hogy az akadálymentesítésekrıl 
gondoskodjunk az összes intézményünkben, és ezzel párhuzamosan ismét elküldte - csak 
most a polgármestert feljelentve – ugyanezt a levelet az Egyenlı Bánásmód Hatóságnak. 
Érdemben védekezünk. Két intézményünk – egy iskola és egy óvoda – akadálymentes, a 
szakorvosi rendelınk is, tehát az új intézményeink már ilyenek. Azt mindenki tudja, hogy 
rengeteg pénzbe kerülne az összes intézmény akadálymentesítése. Egyenlıre mozgásában 
korlátozott gyermek nem jelentkezett egyik óvodába és iskolába sem, de nyilván erre figyelni 
kell.  
 
Szabó Attila képviselı: egy kicsit térjünk vissza a napirendekhez. Az Oktatási Bizottság 
ülésén már volt róla szó, hogy vegyük fel a pozsonyi csata emléknapot, mint kiemelt ünnepet, 
kérem ezt is vegyük fel napirendi pontnak. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: szeretném elmondani, hogy errıl a két napirendi 
pontról egyenlıre csak beszéltünk, hogy az Oktatási Bizottság soron következı ülésének 
napirendjére felvesszük, elıterjesztést készítünk róla, arról nem volt még szó, hogy a 
Képviselı-testület elé is kérjük felvenni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: elıször az Oktatási Bizottság tárgyalja meg, és utána felvesszük a 
Képviselı-testület napirendjei közé. 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 
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Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010. (X. 27.) 
önkormányzati rendelete a 

2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend 
 megállapításáról 

 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdésének c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala által foglalkoztatott munkavállalókra. 
 

2. § 
 
A 2010. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rend a következı:  

a) 2010. december 17-én (pénteken) az ügyfélfogadás az Okmányirodában 
12.00 órától 16.00 óráig tart; 

b) 2010. december 17-én (pénteken) a többi szervezeti egységnél az 
ügyfélfogadás szünetel. 

 
3. § 

 
E rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát 
veszti. 
 
 
Vecsés, 2010. október 27. 
 
 
 
Mohainé Jakab Anikó       Szlahó Csaba 
           jegyzı        polgármester 
 
 
 
 
 
 



 20 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (X.27.) 
önkormányzati rendelete a képviselők és a Képviselő-testület állandó 

bizottságainak nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és annak 
kötelezettségszegés esetén történő csökkentéséről 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 20. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ A képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat e minőségükben végzett 
munkájukkal összefüggésben megválasztásuk napjától megbízatásuk megszűnésének 
napjáig tiszteletdíj illeti meg.  

 
2.§ (1) A képviselő havi tiszteletdíja (a továbbiakban: alapdíj): 85.000,- Ft. 

   (2) Ha a képviselő bizottságnak tagja – több bizottsági tagság esetén is -, úgy az 
alapdíjon felüli tiszteletdíja: 38.000,- Ft. 
   (3) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja: 38.000,- Ft. 
   (4) A bizottság elnökének alapdíjon felüli havi tiszteletdíja: 76.500,- Ft. 
 
   3.§ (1) A képviselő-testületi rendes és bizottsági rendes ülésről igazolatlanul 
távolmaradó képviselő tiszteletdíját - az alábbiak szerint - : 
 

a) a testületi ülésről távolmaradó képviselő következő havi, 2. § (1) bekezdésben 
rögzített tiszteletdíját 15 %-kal; 

b) a bizottsági ülésről távolmaradó képviselő következő havi, 2. § (2) és (3) 
bekezdésben rögzített havi tiszteletdíját 10 %-kal; 

c) a bizottsági ülésről távolmaradó bizottsági elnök következő havi, 2. § (4) 
bekezdésben rögzített havi tiszteletdíját 15 %-kal 
 

kell csökkenteni. 
   (2) Igazoltnak tekinthető a távolmaradás, ha  
 

a) a képviselő legkésőbb a képviselő-testületi ülés megkezdését megelőzően 
távolmaradásáról a polgármestert vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságát; 
b) a bizottsági tag legkésőbb a bizottsági ülés megkezdését megelőzően 
távolmaradásáról a bizottság elnökét vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságát; 
c) a bizottsági elnök legkésőbb a bizottsági ülés megkezdését megelőzően 
távolmaradásáról a polgármestert vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságát 
 
értesíti. 
(3) Az igazolatlan távollét tényét a képviselő-testületi vagy bizottsági ülés jelenléti 
ívén a polgármester vagy a bizottsági elnök aláírásával tanúsítja. 
 
4. § Ez a rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba. 
 
5. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselők és külső 

bizottsági tagok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak megállapításáról, 
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valamint a képviselő kötelezettség mulasztása esetén a tiszteletdíj csökkentéséről szóló 
14/2007. (IV.24.) rendelet. 
 

Vecsés, 2010. október 27. 

 

 

       Szlahó Csaba                                                                      Mohainé Jakab Anikó 

           polgármester                                                                                    jegyző 


