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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 17/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. szeptember 14-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott ülésérıl 

 
Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tárnokiné Törı Krisztina 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné 
Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetıje, Tóth Erika, Pénzügyi Alosztályvezetı 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 17 fıs Képviselı-testületbıl 12 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Balogh Csongor és dr. Fekete Károly képviselı urak késni fognak, dr. Végh Katalin képviselı 
asszony jelezte, Vékony Ferenc képviselı úr pedig nem jelezte távolmaradását.  A Képviselı-
testület ülését megnyitom. 
 
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 Önkormányzatának az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 
7/2010. (II.26.) rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
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6.napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására a piactér átépítésének terveire 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Utólagos hozzájárulás pályázat benyújtására a „TÁMOP-5.2.5.A-10/1 Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítı programok” pályázati felhívásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3806/7. hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák módosított nevelési programjainak 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Lakossági faültetési akció szervezése és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı: Dabasi János bizottsági elnök 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat végelszámolásának végleges pénzügyi 
lezárásával kapcsolatos képviselı-testületi döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Károly u. többletmunkáihoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Présház utcai játszótér és pihenıpark térfigyelı rendszerbe történı 
becsatlakoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnöke 
17. napirendi pont: 
Tájékoztató a Gyömrı és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2010. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2010/2011. nevelési- és tanítási évre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi 
munkájáról 
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Elıterjesztı: Hanek Gábor bizottsági elnök 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János bizottsági elnök 
21. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly elnök 
22. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
23. napirendi pont: 
Interpelláció 
24. napirendi pont: 
Kérdés 
25. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
26. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

182/2010. (IX.14.) 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: 
Tájékoztató a Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6.napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására a piactér átépítésének terveire 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Utólagos hozzájárulás pályázat benyújtására a „TÁMOP-5.2.5.A-10/1 Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítı programok” pályázati felhívásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 



 4 

8. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3806/7. hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák módosított nevelési programjainak 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Lakossági faültetési akció szervezése és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı: Dabasi János bizottsági elnök 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat végelszámolásának végleges pénzügyi 
lezárásával kapcsolatos képviselı-testületi döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Károly u. többletmunkáihoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Présház utcai játszótér és pihenıpark térfigyelı rendszerbe történı 
becsatlakoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnöke 
17. napirendi pont: 
Tájékoztató a Gyömrı és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2010. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2010/2011. nevelési- és tanítási évre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor bizottsági elnök 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János bizottsági elnök 
21. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly elnök 
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22. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
23. napirendi pont: 
Interpelláció 
24. napirendi pont: 
Kérdés 
25. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
26. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(12 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elmúlt idıszakban négy fontos szerzıdés került aláírásra. Az 
elsı a Dózsa György út - Széchenyi út - Budai Nagy Antal utca keresztezıdésében 
megvalósuló körforgalom kivitelezése érdekében az együttmőködési megállapodás. Jövı 
tavasszal kezdıdhet meg az építkezés. 
Aláírtuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a Semmelweis Bölcsıde és az 5 út megépítését 
célzó támogatási szerzıdéseket.  
Szerzıdést kötöttünk a BA Zrt-vel az idei 15 millió forintos támogatás felhasználásáról. Ebbıl 
az összegbıl a Petıfi téri iskola vízelvezetését és az udvart fogjuk teljesen rendbe hozni.  Az 
elmúlt idıszakban sikerült az intézményeknél és a köztereken is beruházásokat végrehajtani. 
A nyári intézményi felújítások mindenhol befejezıdtek. Két játszótér megépítésérıl is 
beszámolhatok, a lakóparkban hamarosan átadásra is kerülhet, a Présház téren pedig már csak 
a játékok hiányoznak. Egyúttal a Présház tér is megszépül és rendezettebb lesz. 
Modernizáltuk a régi játszótereket az Erzsébet téren és a lakótelepen. A Forgalomtechnikai 
Bizottság az év elején 6 utca megépítésérıl döntött, ezt még legutóbbi ülésén 3 utcával 
bıvítette, továbbá döntött járda megépítésérıl is a Dózsa György úton, illetve a Telepi úton. A 
gyermekorvosi rendelık is teljes felújításra kerültek. Külön érdekesség, hogy a 
várótermekben gyermekeknek való falfestmények kerültek elhelyezésre.  
A MÁV Zrt-vel felvettük a kapcsolatot az utasforgalmi épületek állapotának rendezése 
céljából. Elıre haladott tárgyalásaink során ott tartunk, hogy tudjuk, mi mennyibe kerül. A 
nagyállomás külsı tatarozása 10 millió forintba, a kisállomás 5 millió forintba kerülne. Még 
nem hivatalosan, de telefonon kérdezte az illetékes igazgatóság vezetıje, hogy ha 
megvalósítják a 10 milliós beruházást, akkor az önkormányzat fel tudja-e vállalni az 5 
millióst. Úgy gondolom ezt meg kell tenni. 
A MÁV illetékesei megkerestek azzal, hogy az egész elıvárosi vonal szépítését, felújítását 
tervezik, erre egy uniós pályázati forrást találtak. P+R parkolót is szeretnének kialakítani a 
kisállomásnál. 
A temetı kerítésének felújítása folyamatban van, a kımőves munkával elkészültek, jelenleg a 
burkolások folynak, utána lehet megkezdeni a kovácsoltvas elemek beszerelését. 
Vecsés Város polgárai szolidaritásból jelesre vizsgáztak, a tavaszi árvízkárok enyhítésére 
széleskörő városi összefogás alakult ki. Kaptunk köszönı oklevelet azoktól a településektıl, 
ahová eljutottak az adományok. 
A GYÁVIV Kft. székházának hivatalos ünnepélyes átadása szeptember 10-én megtörtént, a 
Károly utca hivatalos ünnepélyes átadásával egybekötve. 
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Tábori Ferenc alpolgármester: Örömteli hír, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetıen 
lehetıségünk nyílt arra, hogy az önkormányzatnál, illetve intézményeinél munkát biztosítsunk 
azok részére, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, megváltozott 
munkaképességő vagy fogyatékossággal élı személyek. Munkába állás elıtt a résztvevık 
tanfolyamot végeztek el és sikeres vizsgázás után OKJ-s oklevelet szereztek. 2010. 
szeptember 1-jén ennek a programnak köszönhetıen 15 megváltozott munkaképességő 
személynek tudtunk munkahelyet, jövedelmet biztosítani.  
 
A képviselık száma 13 fı, Vékony Ferenc képviselı úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.  
 

183/2010. (IX.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

184/2010. (IX.14.) határozat 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(13 igen szavazat, egyhangú) 
 
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: a könyvvizsgálói vélemény kiküldésre került. Felkérem az 
érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta, három igen szavazattal és egy tartózkodás mellett, elfogadásra ajánlja a 
rendelet módosítását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet-módosítás elfogadását. 
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19/2010. (IX.17.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (IX.17.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) rendelet módosításáról. 

(12 igen szavazat, egy tartózkodás) 
 
 
 
4. napirendi pont: 
Tájékoztató a Vecsés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta, három igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
tájékoztatót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

185/2010. (IX.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2009. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 14/2010 (V.7.) önkormányzati 
rendelet 17/c. számú melléklet 27. soráról 31.407.000 Ft, a 18. számú melléklet 13. 
soráról 2.482.000 Ft támogatást biztosít az Egészségügyi Szolgálat mőködéséhez. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelıs: Szlahó Csaba 
      Polgármester 

Határid ı: azonnal  
 
(12 igen szavazat, egy tartózkodás) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
A képviselık száma 14, Saska Istvánné képviselı asszony megérkezett. 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a rendelet módosítását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 200,-Ft/napban javasolja 
megállapítani. A bizottság a módosítással elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendeletmódosítás elfogadását. 
 

20/2010. (IX.17.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 20/2010. (IX.17.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet módosításáról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
6.napirendi pont: 
Javaslat pótelıirányzat biztosítására a piactér átépítésének terveire 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

186/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti a piactér 
megújításának engedélyezési és kiviteli terveit tételes tervezıi költségbecsléssel, amelyre 
bruttó 9 312 500,- Ft összeget biztosít a 2010. évi költségvetésben a 7/b számú melléklet 
1.5.3. Városközpont önrész  keret terhére. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen gondoskodjon 
a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról és Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 

3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészíttetésére vonatkozó Megbízási Szerzıdés aláírására a TT Consult Kft.-
vel. 
 
Határid ı: azonnal; a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület 2010. november 
havi rendes ülése  
a Tervezési Szerzıdés aláírására: 2010. szeptember 15. 
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Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Utólagos hozzájárulás pályázat benyújtására a „TÁMOP-5.2.5.A-10/1 Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítı programok” pályázati felhívásra 
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 a határozati javaslatot. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

187/2010. (IX.14.) határozat 
 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy 
pályázatot nyújt be a „TÁMOP-5.2.5.A-10/1 Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítı programok” pályázati kiírás keretében „Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítı programok” címmel. 

 

5. Sikeres pályázat esetén rendelkezésre bocsátja a pályázati projekt megvalósítására a 
tulajdonában lévı Lırinci út 14. szám alatt található épületét a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat számára 2011. március 31. és 2013. március 31. között, továbbá a 
projekt fenntartási idıszakban 2018. március 31-ig gondoskodik a szükséges helyiség 
biztosításáról a további programok megvalósításához. 

 

6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének 
megfelelıen gondoskodjon a pályázati dokumentáció elkészíttetésérıl és benyújtásáról 

 
Határid ı: a pályázat benyújtására: 2010. szeptember 10. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: változott a jogszabály, a társulási megállapodást módosítani 
kell a jogszabályhoz.  Az egyik változás, hogy míg eddig a kilépéshez valamennyi 
önkormányzatnak kellett a beleegyezése, most elég a kilépı önkormányzat többségi 
szavazata. A másik pedig, hogy, ha valaki nem fizeti a díjat, milyen eljárással lehet rávenni 
arra, hogy fizessen. A Társulási Tanács megtárgyalta a módosítást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

188/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Monor 
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Megállapodás alábbi 
módosításait: 
 
- 5.3.5. pontjából  
„a többcélú kistérségi társulásból történı kiváláshoz” szövegrész törlésre kerüljön. 

 
- 7.2. pontja egészüljön ki a 7.2.1.4. alponttal 
„A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:  

 
Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra megszabott eljárás alapján elfogadott 
vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást - legyen az intézményfenntartásból eredı vagy 
bármely más, a Társulási Tanács határozata alapján a tagok részére meghatározott 
kötelezettségbıl származó fizetési kötelezettség - az arra megállapított határidıben nem 
teljesíti, úgy a fizetésre kötelezett önkormányzat polgármestere köteles errıl a Tanács 
elnökét a fizetési határidı lejártát követı három munkanapon belül tájékoztatni. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely idıponttól lesz 
fizetıképes.  
A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési határidı lejártát követı nyolc munkanapon 
belül a Társulás elnöke fizetési felszólítást küld az önkormányzat részére.  
A felszólítás kézhezvételét követı három munkanapon belül az önkormányzat 
polgármestere tájékoztatja a Társulás elnökét, hogy az önkormányzat várhatóan mely 
idıponttól lesz fizetıképes.  
A halasztási, illetve részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron 
következı ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem teljesítésére 
vagy elutasítására.  
Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem teljesítése esetén a 
Társulás határozatban dönt a további lépések megtételének lehetıségérıl.” 

 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa a Monor és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanács Elnökét. 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
     polgármester 
Határidı: tájékoztatásra: 2010. szeptember 20. 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat közjegyzıi iroda részére történı helyiség biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést, javasolja 
elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy 2010. szeptember 1-tıl 2 éves idıtartamra kerüljön 
térítésmentesen bérbeadásra és a rezsiköltség megfizetésétıl a Képviselı-testület ne tekintsen 
el. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a Gazdasági Bizottság által kiegészített 
határozati javaslat elfogadását. 
 

189/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Fı út 110. sz., hrsz.: 776. alatti épület emeleti 
helyiségei (1 db 22 m² és 1 db 23 m² alapterülető) a közjegyzı részére térítésmentesen 
bérbeadásra kerüljenek 2010. szeptember 1-tıl 2 éves idıtartamra. A rezsiköltség 
megfizetésétıl a Képviselı-testület nem tekint el. 

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

végrehajtása érdekében a bérleti szerzıdést kösse meg.  
 
 
         Határidı: azonnal; a bérleti szerzıdés aláírására: a döntést követı 10  
  napon belül 
 
         Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(13 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati tulajdonú 3806/7. hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúan elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 

190/2010. (IX.14.) határozat 
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1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 3806/7. 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen terület megnevezéső, 1.050 m² területő 
önkormányzati tulajdonú ingatlant bruttó 14.400.000.-Ft eladási áron értékesíti Oláh 
Rita 2220 Vecsés, Nagysándor József u. 9/2. sz. alatti lakos részére, az alábbi 
feltételekkel: 

a. az ingatlant az önkormányzat beépítési kötelezettséggel értékesíti, melynek 
biztosítására az adásvételi szerzıdés megkötésével egyidejőleg elidegenítési és 
visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásban. A beépítési 
kötelezettség teljesítésének határideje az adásvétel napjától számított 2 év. 

b. a vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzıdés aláírását követı 8 munkanapon 
belül történik, egy összegben átutalással 

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

végrehajtása érdekében az adásvételi szerzıdést az Ügyvédi Iroda közremőködésével 
kösse meg.      

 
        Határidı: azonnal; az adásvételi szerzıdés megkötésére: a döntést követı 30 napon belül 
        Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák módosított nevelési programjainak 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta az 
elıterjesztést és egyetértési jogát adta a határozati javaslat elfogadásához. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

191/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdése és a 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch határozat mellékletét 
képezı, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. 
(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelet alapján 
átdolgozott és egységes szerkezetbe foglalt, a 2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen 
hatályba lépı Óvodai Nevelési Programját és ezzel egyidejőleg a 234/2008. (XI.18.) 
határozatban a „Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Nevelési 
Programja” szövegrészt visszavonja. 
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2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdése és a 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Kisfaludy utcai Óvoda határozat mellékletét képezı, az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelet alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe 
foglalt, a 2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen hatályba lépı Óvodai Nevelési 
Programját  és ezzel egyidejőleg a 234/2008. (XI.18.) határozatban a „Kisfaludy utcai 
Óvoda Nevelési Programja” szövegrészt visszavonja. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdése és a 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Bálint Ágnes Óvoda határozat mellékletét képezı, az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelet alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe 
foglalt, a 2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen hatályba lépı Óvodai Nevelési 
Programját  és ezzel egyidejőleg a 234/2008. (XI.18.) határozatban a „Toldy Ferenc utcai 
Óvoda Nevelési Programja” szövegrészt visszavonja. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 44.§ (1) bekezdése és a 102.§ (2) bekezdés f) pontja alapján jóváhagyja 
– az éves önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott mértékig – a 
Tündérkert Óvoda határozat mellékletét képezı, az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelet alapján átdolgozott és egységes szerkezetbe 
foglalt, a 2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen hatályba lépı Óvodai Nevelési 
Programját  és ezzel egyidejőleg a 234/2008. (XI.18.) határozatban a „Tündérkert Óvoda 
Nevelési Programja” szövegrészt visszavonja. 

 
5. Felkéri a Polgármestert az Óvodai Nevelési Programok Önkormányzat nevében történı 

aláírására, valamint a dokumentumok jóváhagyásáról a költségvetési szervek vezetıinek 
kiértesítésére. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

          polgármester 
 
     Határid ı:  azonnal; záradékolásra és a költségvetési szervek vezetıinek  

    kiértesítésére:  
      a döntést követı 15 napon belül 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. napirendi pont: 
Lakossági faültetési akció szervezése és pénzügyi fedezetének biztosítása 
Elıterjesztı: Dabasi János bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a faültetési akciót idén 
negyedik éve hirdettük meg. Az érdeklıdés igen nagy, eddig 200 db facsemetét igényeltek. A 
facsemeték beszerzésének pénzügyi fedezetére a költségvetés Környezetvédelmi keretében a 
parlagfő elleni védekezésre elıirányzott 2 millió forint, valamint a külterületen elszórt 
hulladék összegyőjtésére elıirányzott keretbıl 1,1 millió forint és a Mezıgazdasági 
céltartalékból 600 ezer forint kerülne felhasználásra, ez összesen 3,7 millió forint.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

192/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
hogy a 2010. évi költségvetésnek Környezetvédelmi keretében a parlagfő elleni 
védekezésre a 7/a melléklet 3.10.2-es során elıirányzott 2 millió forint, valamint a 
külterületen elszórt hulladék összegyőjtésére a 7/a melléklet 3.10.3-as során 
elıirányzott keretbıl 1,1 millió forint és a Mezıgazdasági céltartalékból a 7/a 
melléklet 3.5 sora 600 ezer forint kerüljön átcsoportosításra a facsemeték 
beszerzésének pénzügyi fedezetére. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési 

rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl és a Képviselı-testület 
2010. novemberi ülésére történı beterjesztésérıl. 

 
Határidı: azonnal, a facsemeték beszerzésére 2010. október 31. 
Felelıs: polgármester 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Pest Megyei Víz- és Csatornamő Vállalat végelszámolásának végleges pénzügyi 
lezárásával kapcsolatos képviselı-testületi döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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193/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pest megyei Víz- és Csatornamő 
Vállalat végelszámolásának 2006. november 15. napjával történı lezárásáról szóló, a 
tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzatok képviselıi által hozott 2006. november 15-
én kelt határozatokban foglalt döntéseket tudomásul veszi, a vagyonfelosztási javaslatot 
elfogadja és kijelenti, hogy a vállalat végszámolását illetıen a végelszámoló, Szegedi Pál 
örököseivel szemben semminemő követelést nem támaszt. 
 

2.  Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza özv. Szegedi Pálnét, 
hogy a 2006. november 15-én kelt vagyonfelosztási javaslatban rögzített összegeket az 
azokra jogosult önkormányzatok részére átutalja. 

 
Határidı: azonnal;  

                     dr. Palkó József ügyvéd értesítésére: 2010. szeptember 17. 
      Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Károly u. többletmunkáihoz 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

194/2010. (IX.14.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 8.343.503.-Ft összegő 
pénzügyi fedezetet biztosít a Károly utca, Telepi út – Vörösmarty u. közötti szakaszának 
többletmunkáira a 2010. évi költségvetés 3/b. melléklet 2.4. (utak üzemeltetése 522110) 
költségsor terhére. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület 
elé. 

 
Határidı: azonnal; a többletmunkák elszámolására a VETÜSZ Kft. felé: a döntést követı 
5 napon belül; a rendelet módosítására: a Képviselı-testület novemberi ülése (2010. III. 
negyedévi rendeletmódosítás) 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
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(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Présház utcai játszótér és pihenıpark térfigyelı rendszerbe történı 
becsatlakoztatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottsági tag: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

195/2010. (IX.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Présház 

utca mellett kialakított pihenıpark és játszótér városi térfigyelı rendszerbe történı 
becsatlakoztatását a térfigyelı rendszert is üzemeltetı Réz Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. 
kivitelezésében. 
A bekerülési költség bruttó 1.293.350.-Ft, melybıl 750.000.-Ft-ra az Önkormányzat 2009. 
évi zárszámadás „Feladattal nem terhelt mőködési pénzmaradvány” 18. számú melléklet 
2. sora (Elıd u. – Damjanich u. – Küküllıi u. térfigyelı rendszer), 543.350.-Ft-ra pedig a 
2010. évi költségvetés általános tartalékalap elıirányzat sora nyújt fedezetet. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület 
elé. 

 
Határidı: azonnal; a kivitelezési munkálatok megrendelésére: a döntést követı 5 napon 
belül; a rendelet módosítására: a Képviselı-testület novemberi ülése (2010. III. negyedévi 
rendelet-módosítás) 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária OMSB elnöke 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: minden évben sok hallgató 
és tanuló jelentkezett az ösztöndíjpályázatra, kérem, hogy idén is támogassa a testület a 
kiíráshoz való csatlakozást. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
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Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

196/2010. (IX.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához a 
következık szerint: 

 
- az „A” típusú pályázat esetében felsıoktatási tanulmányokat már folytató, ill. a 
2010/2011. tanévben felsıoktatási tanulmányaikat megkezdı hallgatók számára: 
 
10 fıvel 3.000,-Ft/fı/hó x 10 hó összeggel, összesen 300.000,-Ft-tal, azaz háromszázezer 
forinttal. 
 
- a „B” típusú pályázat esetén felsıoktatási tanulmányokat a 2011/2012-es tanévben 
kezdeni kívánó fiatalok számára:  
 
2 fıvel 2.500,-Ft/fı/hó x 5 hó összeggel, összesen 25.000,-Ft-tal, azaz huszonötezer 
forinttal, 6 - azaz hat- egymást követı tanulmányi félévben. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulója 
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága 
által üzemeltetett on-line adatbázisban rögzíti. 

 
3. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2011. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
                polgármester 
Határid ı:   Csatlakozási nyilatkozat aláírására: 2010. szeptember 25. 
                    A nyilatkozat Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı 

 Igazgatósága részére történı megküldésére: 2010. szeptember 30. 
         Az "A" és "B" típusú pályázat egyidejő kiírására: 2010. október 01. 
         Pénzügyi fedezet biztosítására: a 2011. évi költségvetési rendelet  
                    megalkotása 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
17. napirendi pont: 
Tájékoztató a Gyömrı és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2010. I. félévi pénzügyi 
teljesítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

197/2010. (IX.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyömrı és Környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 2010. I. félévi pénzügyi teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények maximális osztály- és csoportlétszám túllépésének 
fenntartói engedélyezésére a 2010/2011. nevelési- és tanítási évre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati-javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

198/2010. (IX.14.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102.§ (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kt. 3. számú 
melléklet II. rész Az osztályok, csoportok szervezése fejezet 7. és 8. pontja alapján engedélyezi 
a maximális létszámtól való eltérést az alábbiakban felsorolt intézmények esetében: 
 

Osztály/csoport megnevezése A fenntartó által engedélyezett létszám  
Falusi Általános Iskola  

1. a osztály 30 fı 
1. b osztály 28 fı 
2. a osztály 27 fı 

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola  
1. a osztály 30 fı 
1. b osztály 27 fı 
2. a osztály 28 fı 
2. b osztály 29 fı 
3. a osztály 28 fı 
3. b osztály 27 fı 

Petıfi Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium 

 

2. a osztály 30 fı 
2. b osztály 31 fı 
3. a osztály 31 fı 
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3. b osztály 31 fı 
4. a osztály 32 fı 
4. b osztály 27 fı 

Halmi Telepi Általános Iskola  
2. a osztály 31 fı 
3. a osztály 27 fı 

Falusi Nemzetiségi Óvoda  
1. számú kiscsoport (Katica csoport) 27 fı 
2. számú kiscsoport (Süni csoport) 27 fı 
3. számú középsı-nagy csoport (Pillangó cs.) 27 fı 
4. számú nagycsoport (Maci csoport) 27 fı 
5. számú vegyes csoport (Napocska csoport) 27 fı 
Kisfaludy utcai Óvoda  
1. számú vegyes csoport (Piroska csoport) 27 fı 
2. számú vegyes csoport (Süsü a sárkány cs.) 27 fı 
3. számú vegyes csoport (Delfin csoport) 27 fı 
4. számú vegyes csoport (Süni csoport) 27 fı 
Bálint Ágnes Óvoda  
1. számú kiscsoport (Mazsola csoport) 27 fı 
2. számú vegyes csoport (Tádé csoport) 27 fı 
3. számú nagy csoport (Kukori- Kotkoda cs.) 27 fı 
4. számú vegyes csoport (Frakk csoport) 27 fı 
5. számú vegyes csoport (Manócska csoport) 27 fı 
6. számú vegyes csoport (Cica-mica csoport) 27 fı 
7. számú vegyes csoport (Egérke csoport) 27 fı 
Tündérkert Óvoda  
1. számú vegyes csoport (Maci csoport) 27 fı 
2. számú vegyes csoport (Pillangó csoport) 27 fı 
3. számú vegyes csoport (Süni csoport) 27 fı 
4. számú vegyes csoport (Pillangó csoport) 27 fı 
5. számú vegyes csoport (Katica csoport) 27 fı 
6. számú vegyes csoport (Csibe csoport) 27 fı 
7. számú vegyes csoport (Cica csoport) 27 fı 
 
 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl értesítse az érintett nevelési-
oktatási intézmények vezetıit. 
 
    Felelıs: Szlahó Csaba 
                  polgármester 
 
    Határid ı: azonnal, az értesítésre: a döntést követı 15 napon belül 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi 
munkájáról 
Elıterjesztı: Hanek Gábor bizottsági elnök 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és három igen szavazattal, egy ellenszavazat mellett elfogadásra ajánlja a 
beszámoló elfogadását. Skribek Pál bizottsági tag véleménye az volt, hogy a beszámolót ki 
kellett volna egészíteni azokkal a régi bizottsági határozatokkal, illetve javaslatokkal, 
amelyeket a testület nem vett figyelembe. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

199/2010. (IX.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi 
és Összeférhetetlenségi Bizottság 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Dabasi János bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta 
a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

200/2010. (IX.14.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: dr. Fekete Károly elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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201/2010. (IX.14.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Egészségügyi Bizottság 2009. 
évi beszámolóját elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
22. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselı urat, hogy a Lırinci úti 
járdával kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselı urat, hogy az Epres 
környékén lévı fákkal kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselı urat, hogy a Fı úton lévı 
közlekedési táblákkal kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy a 
vashíddal kapcsolatos interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné képviselı: igen, elfogadom. 
 
23. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Oláh László képviselı: Dr. Kéri Ügyvédi Irodától állattartással kapcsolatos ügyben kaptam 
egy megkeresést. A megkeresést fénymásolatban leadom. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: az ügyben már egy 
évvel ezelıtt született határozat, amely pótlólag el lett küldve. 
 
Oláh László képviselı: A Budai Nagy Antal utcában lévı árok állapotával kapcsolatban 
lakossági bejelentés érkezett hozzám. A Deák Ferenc utcáig elég nagy lendülettel folyik az 
esıvíz, innentıl viszont emelkedik a vízszint, medertisztítást kellene végezni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a medertisztításra már kértünk árajánlatot, 2,5 millió forint lenne.  
 
Oláh László képviselı: Vecsésen volt egy Diósgyır-Vecsés meccs. A szurkolók a meccs 
végén szembetalálkoztak egy másik csapat szurkolóival. A Halmi Telepen elég komoly 
kergetızés alakult ki. Kérdésem, amikor ilyen esetben kárt okoznak a szurkolók, az kinek a 
felelıssége? 
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Szlahó Csaba polgármester: a Vecsési Futball Clubnak a pályán belül van felelıssége. Pályán 
kívül a rendırségnek van illetékessége. A rendırség felé kellene jelezni ezeket a problémákat. 
 
Alattyányi István képviselı: a rendırséggel egyeztettünk ez ügyben, kiemelt biztosításokat 
fognak kérni ezekre a mérkızésekre. 
 
24. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Lırincz Ferencné képviselı: a Petıfi téri iskolánál volt egy szelektív hulladékgyőjtı. Hová 
lett? 
 
Szlahó Csaba polgármester: a nagyállomáshoz költöztették. 
 
25. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dabasi János képviselı: szeptember 25-26-án lesz a X. Káposztafeszt 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szeptember 18-19-20-án Vecsési Búcsú, melyen fellép a 
Dinoszaurusz és a Haverock együttes. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeptember 18-án, szombaton lesz a Bálint Ágnes Emlékház 
átadó ünnepsége, melyre szeretettel vár mindenkit Bálint Ágnes családja. 
 
Saska Istvánné képviselı: szeptember 14-én, 16 órakor az Andrássy Telepen a Gróf Andrássy 
Gyula Általános Iskola homlokzatán elhelyezett emléktábla ünnepélyes átadása lesz.  
 
Tófalvi Mónika NNÖK: szeptember 24-én, 18 órakor lesz a Tájház megnyitója, melyre a 
Vecsési Tájházért Alapítvány szeretettel meghív minden érdeklıdıt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: utolsó Képviselı-testületi ülés szeptember 28-án lesz. 
 
26. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Nincs. 
 

K. m. f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 


