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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 3/2010. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2010. február 23-án (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezıkkel együtt): 
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. 
Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh 
László, Saska Istvánné, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Vékony Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. 
Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelıintézet igazgatója, Pereginé Vodila Terézia Gondozási 
Központ vezetıje, Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetıje, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi 
Alosztály vezetıje, Orbán Erika Üzemeltetési Alosztály vezetıje, Pável Béla GYÁVIV Kft. 
Felügyelı Bizottsági tag, Gálicz László RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 17 fıs Képviselı-testületbıl 14 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Tóth Judit jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Vékony Ferenc képviselı késıbb 
érkezik. 
 
A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a GYÁVIV Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontokat. 
 

20/2010. (II. 23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
GYÁVIV Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására” címő elıterjesztést leveszi 
napirendjérıl. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a Javaslat Vecsés Városfejlesztı Projekt Non-
profit Kft. ügyvezetıje kinevezésének megerısítésérıl címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
 

21/2010. (II. 23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Városfejlesztı Projekt Non-profit Kft. ügyvezetıje kinevezésének megerısítésérıl” címő 
elıterjesztést felveszi napirendjei közé. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
Balogh Csongor képviselı: javasolja, hogy a „Javaslat a képviselık és külsı bizottsági tagok 
tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak megállapításáról, valamint a képviselı 
kötelezettségmulasztása esetén a tiszteletdíj csökkentésérıl szóló 14/2007. rendelet 
módosítására” címő elıterjesztést a 3. napirendi pontban tárgyalja a Képviselı-testület 
 
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 a képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak 
megállapításáról, valamint a képviselı kötelezettségmulasztása esetén a tiszteletdíj 
csökkentésérıl szóló 14/2007. (IV.24.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Balogh Csongor képviselı 
4. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának …/2010. (…) rendelete megalkotására a 
költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló …../2010. (…) 
rendeletének megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II.27.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
7. Napirendi pont: 
Beszámoló a RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. 2009. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Alattyányi István TfKB elnöke 
8. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. ügyvezetıje kinevezésének 
megerısítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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9. Napirendi pont: 
A SZIGÜ-INRI Kft. 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Vecsési Szervezetének 2009. évi 
tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. Napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. Napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás 
munkájáról 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
15. Napirendi pont: 
Javaslat mősorszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírására és a William’s Kép- és 
Hangstúdióval kötött mősorszolgáltatói szerzıdés meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. Napirendi pont: 
Vecsési Zeneiskola igazgatójának kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. Napirendi pont: 
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány elnökének kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
18. Napirendi pont: 
Beszámoló a Polgárırség 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. Napirendi pont: 
Javaslat a pártok által használt helyiségek bérleti díjának megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. Napirendi pont: 
Javaslat a közfoglalkoztatási terv elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. Napirendi pont: 
Javaslat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett illegális 
hulladéklerakók felszámolásának feladataira vonatkozó pályázat benyújtására 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnöke 
22. Napirendi pont: 
A közmővelıdési intézmények továbbképzési tervének módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. Napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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24. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
25. Napirendi pont: 
Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálatáról szóló intézkedési terv 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. Napirendi pont: 
Interpelláció 
27. Napirendi pont: 
Kérdés 
28. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
29. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
30. Napirendi pont: 
Javaslat életjáradéki szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
31. Napirendi pont: 
Javaslat a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
32. Napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” kuratóriumi tagjának megválasztására, 
valamint a már megválasztott tagok tisztségükben történı megerısítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre 
vonatkozó javaslatot. 
 

22/2010. (II. 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 a képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak 
megállapításáról, valamint a képviselı kötelezettségmulasztása esetén a tiszteletdíj 
csökkentésérıl szóló 14/2007. (IV.24.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Balogh Csongor képviselı 



 5 

4. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának …/2010. (…) rendelete megalkotására a 
költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló …../2010. (…) 
rendeletének megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II.27.) 
rendelete módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester  
7. Napirendi pont: 
Beszámoló a RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. 2009. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Alattyányi István TfKB elnöke 
8. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. ügyvezetıje kinevezésének 
megerısítésérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. Napirendi pont: 
A SZIGÜ-INRI Kft. 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Vecsési Szervezetének 2009. évi 
tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. Napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
14. Napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás 
munkájáról 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
15. Napirendi pont: 
Javaslat mősorszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírására és a William’s Kép- és 
Hangstúdióval kötött mősorszolgáltatói szerzıdés meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. Napirendi pont: 
Vecsési Zeneiskola igazgatójának kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. Napirendi pont: 
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány elnökének kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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18. Napirendi pont: 
Beszámoló a Polgárırség 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
19. Napirendi pont: 
Javaslat a pártok által használt helyiségek bérleti díjának megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
20. Napirendi pont: 
Javaslat a közfoglalkoztatási terv elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
21. Napirendi pont: 
Javaslat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett illegális 
hulladéklerakók felszámolásának feladataira vonatkozó pályázat benyújtására 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnöke 
22. Napirendi pont: 
A közmővelıdési intézmények továbbképzési tervének módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
23. Napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
24. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
25. Napirendi pont: 
Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálatáról szóló intézkedési terv 
jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
26. Napirendi pont: 
Interpelláció 
27. Napirendi pont: 
Kérdés 
28. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
29. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
30. Napirendi pont: 
Javaslat életjáradéki szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
31. Napirendi pont: 
Javaslat a Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
32. Napirendi pont: 
Javaslat a „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” kuratóriumi tagjának megválasztására, 
valamint a már megválasztott tagok tisztségükben történı megerısítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14 igen szavazat, egyhangú 
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1. Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: pályázatokkal kapcsolatosan, az 5 utca építésére irányuló 
pályázatunkat befogadták, elbírálás alatt van. Tündérkert Óvoda mőszaki átadás átvétele 
tegnapi napon megtörtént.  
A MÁV állomásnál megvalósuló beruházás kivitelezıje helyszíni bejárást tartott, az 
egyeztetések folynak.  
A CBA-nál létesítendı körforgalommal kapcsolatosan folynak az egyeztetések.  
A jelzırendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos pályázatunkon 1 millió 750 ezer 
forintot nyertünk.  
A Budai Nagy Antal utcában a pályázatot jóváhagyták. A városközpont pályázat elıkészítı 
munkálatai zajlanak.  
Az AIG Lincoln további fejlesztéseket szeretne a Market Central-nál.  
A bölcsıde pályázat miatt a VÁTI helyszíni bejárást tartott. Szakmai véleményük, hogy 
valószínőleg több önrészt kell majd biztosítani, ha eredményes lesz a pályázat.  
Portugáliában egy megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos konferencián vettem részt, ahol 
11 tag önkormányzat mellett, kutatóintézetek, egyetemek, fejlesztési ügynökségek vettek 
részt. A megújuló energiaforrás különbözı hasznosításáról volt szó. Lehetıség volt szélerımő 
és vízi erımő megtekintésére is. 2011-ben Vecsés lesz a házigazdája ennek a konferenciának.  
 
Lugosi Mária képviselı: meghívásra a polgármester úrral megtekintették Bálint Ágnes 
felújítás alatt lévı házát. Ha elkészül a tetıtérbe vezetı csigalépcsı, idıpont egyeztetést 
követıen a képviselıknek is lehetıségük lesz bejárni az épületet. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

23/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag kiküldésre került, kérdezem kinek van kérdése, 
hozzászólása a beszámolóhoz 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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24/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat a képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásainak 
megállapításáról, valamint a képviselı kötelezettségmulasztása esetén a tiszteletdíj 
csökkentésérıl szóló 14/2007. (IV.24.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Balogh Csongor képviselı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Formai kifogásom, hogy egy forint már nincs, vagy 
öt forintot vagy nulla forintot lehetne javasolni csak. A bizottság egyhangúan elutasította a 
rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Balogh Csongor képviselı: 5 forintra módosítom a képviselıi tiszteletdíj összegét. Az 
elıterjesztés két részbıl áll, az egyik része a képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíja, 
ami rendkívüli munkára járó tiszteletdíj. A csökkentés egy lehetıség, hogy mi képviselık is 
hozzájáruljunk, hasonlóan a közintézményeinkhez, ahhoz, hogy az idei költségvetés tartható 
legyen. A másik része az elıterjesztésnek a költségtérítéssel kapcsolatos. A havi 2000 km-es 
gépkocsi-használati hozzájárulás irreális. Javaslom a költségtérítési részt egy az egyben ki 
venni a rendeletbıl. Ez 8 millió 400 ezer forintot jelentene a költségvetésben, a tiszteletdíjjal 
együtt 46 millió forint. Ebben az összegben nincs benne az a költség, amibe kerül a laptop és 
az adatforgalom, ez a fajta költségtérítés megmaradna.  
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a képviselı-testület munkát végez, amiért 
tiszteletdíjat kap, a tiszteletdíj ennek a munkának a megbecsülése az önkormányzat részérıl. 
Véleményem az, ha valaki munkát végez, a munkának az ellenértékét megérdemli.  
 
Jugovics Sándor képviselı: nem értek egyet Balogh Csongor javaslatával, nem támogatom a 
rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság az egyetlen olyan bizottság, 
amely kéthetente ülésezik, és minden tagunk hiánytalanul ott van. Nem kívánhatja senki, hogy 
ingyen és bérmentve egy 9 tagú bizottság itt üljön kéthetente, és azt sem, hogy az ülést 
megelızıen a saját idejükbıl, a saját autójukkal, saját költségükre környezettanulmányt 
végezzenek.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a kezdeményezés, akkor 
lenne az igazi, ha olyan bizottsági elnököktıl jönne, akik szabadidejük legnagyobb részét itt 
töltik az önkormányzatnál. Véleményem, hogy nem egyformán veszünk részt a város 
életében. A költségtérítéssel kapcsolatosan pedig úgy gondolom, várjuk meg azt, hogy a 
parlamenti képviselık kezdeményezzék, és ezután térjünk vissza rá. 
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Szlahó Csaba polgármester: a költségtérítéssel kapcsolatosan nem arról van szó, hogy ezzel 
megnöveljük a tiszteletdíj összegét, hanem mivel költségtérítésként és nem tiszteletdíjként 
veszik fel az összeg egy részét, nem kell annyi járulékot fizetnie az önkormányzatnak, így a 
kiadásai csökkennek. Nem értek egyet a rendelet-alkotási javaslattal, a képviselık a 
tiszteletdíjért megdolgoznak, sokan bizottsági tagként is részt vesznek a munkában.  
 
Oláh László képviselı: az elıterjesztés címében benne van az is „valamint a képviselı 
kötelezettségmulasztása esetén a tiszteletdíj csökkentésérıl”. Tehát az alaprendeletben benne 
van, ha valaki nem jár ülésre, annak elvileg kellene csökkenteni a tiszteletdíját. Módosító 
javaslatom, hogy az a képviselı vagy bizottsági tag, aki az ülések 76%-án nem jelenik meg 
50%-át kapja tiszteletdíjának, ha pedig kevesebb, mint 51%-án nem vett részt, ne kapjon 
semmit se.  
 
Szlahó Csaba polgármester: azt hogy melyik képviselı vesz részt az ülésen csak 
szavazógéppel lehetne követni. 
 
A képviselık száma 15 fı, Vékony Ferenc képviselı úr megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Oláh László képviselı úr módosító 
indítványát. 
 
A Képviselı-testület 1 igen, 6 ellenszavazat, 8 tartózkodás szavazattal nem hozott döntést a 
módosító javaslatról. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az eredeti elıterjesztésben szereplı 
rendelet-alkotási javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a „Javaslat a képviselık és külsı bizottsági tagok tiszteletdíjának és 
természetbeni juttatásainak megállapításáról, valamint a képviselı kötelezettségmulasztása 
esetén a tiszteletdíj csökkentésérıl szóló 14/2007. (IV.24.) rendelet módosítására” tárgyú 
elıterjesztés rendeletalkotási javaslatáról 2 igen, 2 ellenszavazat, 11 tartózkodás szavazattal 
nem hozott döntést.  
 
4. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának…/2010. (…) rendelete megalkotására a 
költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról és mellékleteirıl 
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 rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Képviselı-testület 2005-ben már hozott ilyen tartalmú 
rendeletet, 2007-ben módosította, most pedig aktualizáltuk a pénzügyi számviteli 
jogszabályokhoz. Kötelezı elemeket tartalmaz, hogy mit kell tartalmaznia a költségvetési 
rendeletnek és a zárszámadási rendeletnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-alkotási javaslat elfogadását. 
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6/2010. (III.1.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 6/2010. (III.1.) rendeletét a költségvetési és zárszámadási rendelet 
tartalmáról és mellékleteirıl. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló..../2010. (…) 
rendeletének megalkotására 
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 egyhangúan elfogadásra ajánlja a rendelet-alkotási javaslatot. 
Kiegészítésképpen annyit mondanék, hogy az elmúlt 12 év leglabilisabb költségvetése az idei. 
A legutolsó egyeztetésen minden intézmény dologi kiadásaiból 5%-ot elvettünk. Ez a 
csökkentés az egészségügyi szolgálatnál 12,5 millió forintot jelentett. Ha komolyabb 
változások nem történnek, májusban a Szakorvosi Rendelıintézet mőködéséhez szükséges 
támogatásról leszünk kénytelenek újra tárgyalni. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra ajánlja. A természetbeni szociális ellátásra, azaz a karácsonyi csomagokra 
elkülönített 2 millió forintot átcsoportosításra javasolja a bizottság a gyermekvédelmi 
támogatáshoz és a felnıtt korúak segélyéhez fele-fele arányban. Ez azért szükséges, mert 
adózás szempontjából ugyanolyan adó alá esik, mint az étkezési utalvány. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: az Egészségügyi Bizottság is tárgyalta és 
szintén elfogadásra ajánlja a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnök, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság tárgyalta és elfogadásra 
ajánlja a rendelet-alkotási javaslatot. A Gazdasági Bizottság szintén tárgyalta és szintén 
elfogadásra ajánlja a rendelet-alkotási javaslatot. Nem voltunk könnyő helyzetben most sem, 
ismét szembesültünk a normatív támogatások csökkenésével. 2,3 milliárdos hiánnyal ültünk le 
elsı körben egyeztetni, két értekezlet után majdnem nullára hoztuk ki a költségvetést. Ezután 
5%-os megvonást kértünk az intézményektıl. A kiadási oldalon több mint 900 millió forintos 
fejlesztés szerepel a költségvetésben, ennek nagy részét 561 millió forintot a városközpont 
pályázat önrésze teszi ki. Ezt az összeget nem fogjuk idén elkölteni, ha minden jól megy és a 
közbeszerzési eljárás is simán lezajlik, szeptemberben indulhatna a beruházás. Elıreláthatólag 
120-150 millió forint lesz az az összeg, amit fel kell használnunk ebbıl az 561 millió 
forintból, de ezt mindenképpen be kellett tervezni. A költségvetés tartalmaz 200 millió 
forintos fejlesztési hitelt is, melyet a stabil egyensúly elérése érdekében célszerő volt 
betervezni. 
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Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és 7 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadásra ajánlja a Képviselı-
testületnek a rendelet-alkotási javaslatot.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra ajánlja azzal a módosítással, hogy a Felsı telepi városi 
ünnepségre betervezett 750 ezer forintot vegyék ki a költségvetésbıl. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: 
javaslom, hogy az OMSB által javasolt összeget ne kivegyék, hanem maradjon benne a városi 
ünnepségek során. 
 
Szlahó Csaba polgármester: nem nevezném a költségvetést labilisnak, azért sem mert, ha az 
önként vállalt feladatokat lehúznánk, rögtön nullás lenne a költségvetés. A városi 
költségvetésnek a 25%-a felhalmozási kiadás, fejlesztés. Ugyanakkor igaz az, hogy bevételi 
oldalon ki van feszítve. Az intézményeknél régóta szigorú a költségvetés. Ez az elsı olyan év, 
hogy a mőködésünket nem fedezte a normatív bevétel. Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló 
véleménye szerint a költségvetés elfogadásra javasolt, végig vihetı. 
 
Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a nemzetiségi önkormányzat is 
tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a költségvetési rendelet-tervezet vegyes és záró 
rendelkezéseihez bekerült, hogy 2010. elsı félévében 2010. április 30-ig lehet a gépjármőadót 
pótlékmentesen befizetni a vecsési lakosoknak. Erre a törvény lehetıséget ad. Az 
Államkincstártól még nem kaptuk meg a gépjármőadó határozatok közléséhez szükséges 
adatokat.  
 
A képviselık száma 14 fı, Jugovics Sándor képviselı kiment. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Szociális Bizottság által javasoltakat, mint elıterjesztı 
befogadom, ha az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke Hanek Gábor képviselı úr 
javaslatával egyetért, a bizottsági módosítást is befogadom.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: elfogadja Hanek Gábor 
képviselı javaslatát. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

25/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy felhalmozási 

kiadásainak finanszírozása céljából 200 millió forint összegő fejlesztési hitelt vesz fel. 

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a közbeszerzési eljárás 
megindításának elıkészítésérıl 

Felelıs:  Szlahó Csaba  
 polgármester 
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Határid ı: azonnal, 
a közbeszerezési eljárás elıkészítésére :a Képviselı-testület 2010. márciusi 

ülése 

(13 igen szavazat, egy tartózkodás) 

 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-alkotási javaslatot. 
 

7/2010. (II.26.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 7/2010. (II.26.) rendeletét az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésérıl. 
 
(13 igen szavazat, egy tartózkodás) 
 
6. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésrıl szóló 7/2009. (II.27.) 
rendelete módosítására 
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 egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkaptuk a könyvvizsgálói véleményt, melyben az átvezetések 
elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-alkotási javaslat elfogadását. 
 

8/2010. (III.1.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 8/2010. (III.1.) rendeletét a 2009. évi költségvetésrıl szóló, 
módosított 7/2009. (II. 27.) rendelet módosításáról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. Napirendi pont: 
Beszámoló a RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt. 2009. évi tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Alattyányi István TfKB elnöke 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta a beszámolót és elfogadásra ajánlja. 
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Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Gálicz Lászlót, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni 
a beszámolót. 
 
Gálicz László, RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat Bt.: nem kívánom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

26/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a RÉZ Vagyonvédelmi Szolgálat 
Bt. 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-profit Kft. ügyvezetıje kinevezésének 
megerısítésérıl 
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 az elıterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

27/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete mint a Vecsés Városközpont-

fejlesztı Projekt Non-Profit KFT. alapítója úgy dönt, hogy Szakáli István Lorándot 
megerısíti a Városközpont-fejlesztı Kft. ügyvezetıi tisztségében és számára havi 
bruttó 470 ezer forint megbízási díjat határoz meg 2010. február 17-tıl kezdıdıen. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító nevében írja alá 

az ügyvezetıvel az annak tevékenységét szabályozó megbízási szerzıdést. 
 

Határid ı: azonnal, a megbízási szerzıdés megkötésére: 2010. február 28. 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. Napirendi pont: 
A SZIGÜ-INRI Kft. 2009. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
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Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság szintén tárgyalta a beszámolót, 
sajnálom, hogy a beszámoló készítıje nem volt jelen, pedig lett volna kérdés hozzá. A 
bizottsági ülésen nem született döntés a beszámolóval kapcsolatosan. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

28/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a SZIGÜ-INRI Kft. 2009. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
(12 igen szavazat, 2 tartózkodás) 
 
10. Napirendi pont: 
Beszámoló a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Vecsési Szervezetének 2009. évi 
tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a beszámolót, szintén nem 
volt jelen a beszámoló készítıje a bizottsági ülésen. Nem született döntés. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a „Beszámoló a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Vecsési 
Szervezetének 2009. évi tevékenységérıl” tárgyú elıterjesztés határozati javaslatáról 4 igen, 
10 tartózkodás szavazattal nem hozott döntést. 
 
11. Napirendi pont: 
Beszámoló a Gyömrı és környéke Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: megtárgyalta a bizottság a beszámolót és 
elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester. szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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29/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gyömrı és környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
12. Napirendi pont: 
Beszámoló a Gondozási Központ 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta beszámolót. Az 
intézményvezetıtıl megszokott alapossággal és részletességgel kidolgozott anyag. Köszönjük 
a Gondozási Központ vezetıjének és dolgozóinak munkáját. A bizottság egyhangúan 
elfogadásra ajánlja a beszámolót. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: a mikrotérségi intézményi társulási tanács ülésén is 
megtárgyaltuk, nagy megelégedésre a beszámolót. Én is megköszönöm a Gondozási Központ 
vezetıjének és dolgozóinak a munkáját. Annál is inkább, mivel a tavalyi Állami 
Számvevıszéki ellenırzésnél semmi problémát nem találtak, még dicsértet is kapott az 
intézmény.  
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem a Gondozási Központ vezetıjét szóban kívánja-e 
kiegészíteni a beszámolót. 
 
Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje: köszönöm a hozzáállást a Képviselı-
testület és a Szociális Bizottság részérıl. Bármilyen probléma esetén fordultunk is a 
hivatalhoz mindig kaptunk segítséget. Köszönöm a hivatal dolgozóinak a munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

30/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Gondozási Központ 2009. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
A képviselık száma 15 fı, Jugovics Sándor képviselı úr visszajött. 
 
13. Napirendi pont: 
Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról 
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 megtárgyalta a minden részletre 
kiterjedı beszámolót. Nagyon széleskörő a munkájuk, szoros kapcsolatban állnak a Kolping 
Szövetséggel. Köszönjük a munkájukat. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Tárnokiné Törı Krisztina intézményvezetıt kívánja-e 
szóban kiegészíteni a beszámolót. 
 
Tárnokiné Törı Krisztina Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje: köszönöm a 
testület és a hivatal dolgozóinak az egész éves támogatását, segítségét, a kollégáim munkáját 
valamint a Szociális Bizottság munkáját. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: példaértékő munkát végeznek a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai. Köszönöm az intézményvezetınek a társulásban végzett munkáját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

31/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. Napirendi pont: 
Beszámoló a Maglód és környéke közösségi ellátására mikrotérségi intézményi társulás 
munkájáról 
Elıterjesztı: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
beszámolót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

32/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Maglód és környéke közösségi 
ellátásra mikrotérségi intézményi társulás munkájáról szóló 2009. évi beszámolóját 
elfogadja. 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. Napirendi pont: 
Javaslat mősorszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírására és a William’s Kép- és 
Hangstúdióval kötött mősorszolgáltatói szerzıdés meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és három kiegészítést 
javasol. A fıszerkesztıvel kötött szerzıdést be kell mutatnia a Képviselı-testületnek. Az 
önkormányzatnak vagyonleltárt kell készítenie a stúdiónál lévı eszközeirıl. A szerzıdést az 
önkormányzat 2 évre köti, + 2 év hosszabbítási lehetıséggel. A bizottság a határozati javaslat 
„B” változatát támogatja a javasolt kiegészítéssel. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság a határozati 
javaslat „B„ változatát javasolja elfogadásra az alábbi kiegészítés mellett. A mősor 
szerkesztésében legyen változtatás. A mősor elején legyen tartalomjegyzék, mennyi 
mősoridıvel bírnak az egyes témák. Évenkénti beszámoló a Képviselı-testületnek a kifizetett 
összegrıl. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság egyetért a Gazdasági és az Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság véleményével. 
Egyhangúan a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a közmősor-szolgáltatóval történjen a szerzıdés megkötése. Készítsen üzleti tervet. A 
Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és az 
Oktatási és Sportbizottság együttes ülés keretén belül tárgyalják meg az új szerzıdés 
feltételeit. 
 
Balogh Csongor képviselı: a határozati javaslat „A” változatát támogatom. 2006-ban volt 
elıször pályáztatás ebben a témában. Akkor a William’s-t hirdettük ki gyıztesként, amivel 
akkor sem értettem egyet. Az idei évben nem számoltattuk be arról, hogy mit csinált a 
pénzzel, illetve nem vetettük össze az általa önként vállalt feladatokat a valósággal. Úgy 
gondolom, írjunk ki pályázatot, a pályázat eredményhirdetéséig hosszabbítsuk meg a 
szerzıdést, és legyen évenkénti beszámoló. 
 
Vékony Ferenc képviselı: támogatom a pályáztatást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: pályáztatni lehet, de nem kötelezı.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: javaslom, hogy egy évre hosszabbítsuk meg a szerzıdést és 
következı évre készítsük elı a pályázatot. 
 
Czibolya Zoltán képviselı: úgy gondolom, hogy a William’s nagy fejlıdésen ment keresztül, 
vannak még hibák, de nagyon nagy energiát és munkát fektetnek mőködésükbe. Van 
tapasztalatuk, ez a tapasztalat egyre bıvül, nemcsak Vecsés szinten gondolkodnak. Ráadásul 
helyi lakosok, van rálátásuk az itteni dolgokra. Az elızıekben elhangzott három bizottsági 
vélemény alapján pedig az eddigi hiányzó szőrık, kontrollok bekerülhetnek. Javaslom a „B” 
változat elfogadását a három bizottsági vélemény figyelembevételével. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr 
módosító javaslatát. 
 
A Képviselı-testület 1 igen, 9 ellenszavazat, 5 tartózkodás szavazattal Dr. Gerencsér Balázs 
képviselı úr módosító javaslatát elvetette. 
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Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatát. 
 
A Képviselı-testület a „Javaslat mősorszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírására és a 
William’s Kép- és Hangstúdióval kötött mősorszolgáltatói szerzıdés meghosszabbítására” 
tárgyú elıterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 3 igen, 11 ellenszavazat, 1 
tartózkodás szavazattal elvetette. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatát 
kiegészítve a bizottsági javaslatokkal. 
 

33/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

életére, eseményeire vonatkozóan, a William’s Kép- és Hangstúdióval saját készítéső 
mősor elıállítására szerzıdést köt 2013. december 13-ig terjedı hatállyal az alábbi 
feltételekkel: 

 
• A fıszerkesztıvel kötött szerzıdést be kell mutatnia a Képviselı-testületnek. 
• Az önkormányzatnak vagyonleltárt kell készítenie a TV-nél lévı eszközeirıl. 
• A szerzıdést az önkormányzat 2 évre köti, + 2 év hosszabbítási lehetıséggel, 

melynek feltétele a Kortye Vilmos által leírt tervek megvalósulása. 
• A mősor elején legyen tartalomjegyzék, mennyi mősoridıvel bírnak az egyes 

témák. 
• Évenkénti beszámoló a Képviselı-testületnek a kifizetett összegrıl. 
• A közmősor-szolgáltatóval történjen a szerzıdés megkötése. 
• A Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság és az Oktatási és Sportbizottság együttes ülés 
keretén belül tárgyalják meg az új szerzıdés feltételeit. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást a William’s Kép- és 

Hangstúdióval kösse meg. 
 
3. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2011., 

2012. és 2013. évi költségvetésében a szerzıdés teljesítésének pénzügyi fedezetét 
biztosítja. 

 
 
Határidı: azonnal;  
                    a szerzıdés megkötésére: 2010. március 31. 
                    A fedezet biztosítására: az adott évi költségvetési rendelet beterjesztése 
 
(14 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel Kortye Vilmos hozzászólásának 
engedélyezését. 
 
15 igen szavazat, egyhangú. 
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Kortye Vilmos William’s Kép- és Hangstúdió: azzal, hogy beszámolót kell készíteni, 
egyetértek. Az elmúlt évek anyagai a könyvtárban megtalálhatóak, ez alapján utána lehet 
nézni milyen munkát végeztünk eddig. Minden mősor végén a mősorvezetı úgy búcsúzik, 
hogy várjuk a nézık észrevételeit, javaslatait a mősorral kapcsolatosan. Több képviselıtıl 
kapott jelzést, Balogh Csongor képviselı úrtól nem. 
 
Balogh Csongor képviselı: annak idején a pályázatban kiegyensúlyozott tájékoztatást vállalt a 
William’s és azt, hogy megkeresik azokat az érintett feleket, akik egy-egy témában 
érdekeltek. 
 
16. Napirendi pont: 
Vecsési Zeneiskola igazgatójának kérelme 
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 a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra. Úgy tudom, hogy a 
Fúvózenekar Alapítvány elnöke, Abonyi Antal felajánlott a tanár úr továbbképzésére 50 ezer 
forintot. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúan a határozati javaslat „B” változatát 
javasolja elfogadásra. 
 
Balogh Csongor képviselı: azzal, hogy valakit támogatunk és munkaszerzıdésben kötelezünk 
arra, hogy a vállalt összeg erejéig kötelezze el magát nálunk, még nagyobb terhet rakunk az 
önkormányzatra.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az iskolarendszerő képzésre idén január 1-tıl a képzés 
összegéhez képest 25%-os adót kell még fizetnie annak, aki a képzés összegét is fizeti. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatát. 
 

34/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Láng Zsoltnak, 

a Vecsési Zeneiskola tanárának a 2010/2011. tanévben szakirányú továbbképzését 
forrás hiányában támogatni nem tudja. 

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

Határid ı:   azonnal, az értesítés kiküldésére a döntést követı 30 napon belül. 
 

Felelıs:       Szlahó Csaba 
          polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
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17. Napirendi pont: 
A „Megmaradunk 3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány elnökének kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: tárgyalta a bizottság az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatásra javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

35/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért a „Megmaradunk 

3000” Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány szándékával, mely szerint 
pályázatot nyújt be a Magyar Dal Napja Nonprofit Kft-hez a „A magyar dal 
fıvárosa” cím elnyerésére. 
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a programsorozat sikeres lebonyolításához a 
Falusi Általános Iskola helyiségeit valamint a Jókai Szabadtéri Színpadot térítés 
nélkül az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert az 1. pontban foglalt döntés alapján az 

Önkormányzat nevében a szándéknyilatkozatot írja alá. 
 
        Határidı:  azonnal, szándéknyilatkozat: a döntést követı 3 napon belül  
        Felelıs:      Szlahó Csaba 

                  polgármester 
 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. Napirendi pont: 
Beszámoló a Polgárırség 2009. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a polgárırség komoly eredményeket ért el a tavalyi évben, 
nagyon alapos a beszámoló. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

36/2010. (II.23.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Települési Polgárır 
Egyesület 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. Napirendi pont: 
Javaslat a pártok által használt helyiségek bérleti díjának megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Gazdasági 
Bizottsági tag: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúan elfogadásra 
javasolja. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja a határozat elfogadását. 
 
Oláh László képviselı: a jegyzıkönyvhöz írásban is leadom módosító javaslatomat. Az 
MSZP részére biztosított terem 63 m2, ez egy hónapra 85 ezer, egy évre pedig egy millió 
forint, plusz negyedévente rezsi költség, melynek értékét nem tudjuk, illetve nem 
ellenırizhetı részünkrıl ugyanis nincs almérı. Az éves díj irreális abból a szempontból, hogy 
a szervezet nem végez bevételszerzı tevékenységet. Mindamellett az MSZP egyedi jogi 
helyzetben van, ingyenes használati jog illeti meg, mivel a szervezet saját tulajdonú helyiségét 
adta át használatra 1989-ben az önkormányzatnak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: véleményem szerint egyelıre fogadjuk el az eredeti határozati 
javaslatot, felülvizsgálnánk a jogi megoldásokat, lehetıségeket, addig az MSZP-vel nem 
kötnénk szerzıdést. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: annak idején a mostani építési osztály helyiségét és még rá egy 
szintet az MSZP építtette saját költségén. A rendszerváltást követıen a felsı szint egy az 
egyben át lett adva az önkormányzatnak berendezéssel együtt. Az alsó szint maradt meg 
használatra, ezt a használatot átvette az Állami Kincstár, azzal, hogy az MSZP-nek 63 m2 
helyiséget kell ingyenes használatra biztosítania helyette.   
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: tehát a javaslat szerint kiegészülne a határozat azzal, hogy az 
MSZP helyi szervezetével az önkormányzat addig nem köt szerzıdést, amíg a helyzet nem 
tisztázódik.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: javaslom, hogy a határozat rendelkezı részét fogadjuk el a 
táblázat nélkül. Adjunk meg határidıt, amikorra az egyeztetı tárgyalásokat le kell folytatni. 
 
A képviselık száma 14 fı, Vékony Ferenc képviselı úr kiment. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a szerzıdések megkötésére irányuló egyeztetı tárgyalások 
idıpontja legyen május 31. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosító határozati javaslat elfogadását. 
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37/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a pártok helyi 

szervezetei részére biztosított helyiségek bérleti díját 2010. január 1-tıl bruttó 1.357.-
Ft/m²/hó összegben határozza meg, amely összeg minden év január 1-jén 
felülvizsgálatra kerül. 

  
     A bérleti díjon felül negyedévente a rezsiköltség (víz, villany, főtés) is kiszámlázásra 

kerül. 
 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a pártok 

helyi szervezeteinek elnökeivel az általuk használt helyiségekrıl a bérleti szerzıdések 
megkötése érdekében. 

 
 Határidı: azonnal; a bérleti szerzıdések megkötésére irányuló egyeztetı 

tárgyalásokra: 2010. május 31.   
 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
20. Napirendi pont: 
Javaslat a közfoglalkoztatási terv elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: jogszabály írja elı a közfoglalkoztatási terv elfogadását. Az 
elıterjesztést meg kellett tárgyalniuk a kisebbségi önkormányzatoknak, a Szociális 
Kerekasztalnak és a Szociális Bizottságnak. A Monori Munkaügyi Központnak is kiküldésre 
került.  
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja elfogadását. 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a Német Nemzetiségi Önkormányzat is megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Kerekasztal és a Szociális Bizottság is 
tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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38/2010. (II. 23.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Közép-magyarországi 
Regionális Munkaügyi Központ Monori Kirendeltsége, a Helyi Szociálpolitikai 
Kerekasztal és a települési kisebbségi önkormányzatok véleményének 
figyelembevételével- elfogadja Vecsés Város Önkormányzatának a határozat 
mellékletét képezı 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl 

értesítse az érintetteket. 
 

Felelıs: Polgármester 
Határid ı: azonnal, értesítésre a döntést követı 15 napon belül 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. Napirendi pont: 
Javaslat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett illegális 
hulladéklerakók felszámolásának feladataira vonatkozó pályázat benyújtására 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnöke 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
A képviselık száma 15 fı, Vékony Ferenc képviselı úr visszajött. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést a pályázaton jó eséllyel indulhatunk. A bizottság elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

39/2010. (II.23.) határozat 
 
1./ Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett 2010. évi illegális 
hulladéklerakók felszámolásának feladataira vonatkozó pályázati felhívásra. A pályázati 
feladatokat a Moccantó Egyesület közremőködésével kívánja megvalósítani az 
Önkormányzat. 
 
2./A pályázati projekt bruttó bekerülési költsége 3 000 000 Ft, melyhez az Önkormányzat 750 
000 Ft önrészt biztosít a 2010. évi költségvetésében a külterületen elszórt hulladék 
összegyőjtése céltartalék elıirányzat terhére.  
 
2./ A Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elkészítésérıl és 
határidıben történı benyújtásáról, valamint írja alá az Önkormányzat nevében a Moccantó 
Egyesülettel az Együttmőködési Megállapodást.  
 
 
 



 24 

Határidı: azonnal, a pályázat beadására, és az Együttmőködési Megállapodás aláírására: 
2010. február 25. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
             polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
22. Napirendi pont: 
A közmővelıdési intézmények továbbképzési tervének módosítása 
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 egyhangúan elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

40/2010. (II.23.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a József Attila 

Mővelıdési Ház a határozat mellékletét képezı a 2007.01.01-tıl 2013.12.31-ig terjedı 
idıszakra szóló módosított továbbképzési tervét. 

 
2. Felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt továbbképzési terv bejelentési 

kötelezettségének az Országos Széchényi Könyvtár felé határidıben történı 
teljesítésére. 

  
3. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jóváhagyott továbbképzési terv 

alapján az intézmény vezetıje által az éves beiskolázási terv elkészíttetésérıl. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba  
              polgármester 

       
Határid ı: azonnal, 

    a továbbképzési terv Országos Széchényi Könyvtár felé történı  
                         bejelentési kötelezettség teljesítésére : 2010. március 31. 

       az intézményvezetı kiértesítésére: a döntést követı 15 napon      
       belül, 

                        a beiskolázási terv benyújtására: 2010. március 15.  
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
23. Napirendi pont: 
Javaslat a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Mohainé Jakab Anikó jegyzı: azért szükséges a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának 
módosítása, mert amikor 2007-ben az önkormányzat benyújtotta az óvoda pályázatot vállalta, 
hogy integrációs nevelést kíván megvalósítani az óvodában.  
 
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 elfogadásra javasolja. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

41/2010. (II.23.) határozat 
 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) bekezdés a) 
pontjában nyert felhatalmazás alapján, a 181/2009. (VIII.31) határozat 10. pontjával 
elfogadott Tündérkert Óvoda Alapító Okiratát 2010. augusztus 31. napjával 
visszavonja, és kiadja a határozat mellékletét képezı 2010. szeptember 01. napján 
hatályba lépı Alapító Okiratát.  

                                    
5. Felkéri a polgármestert az egységes szerkezető Alapító Okirat Önkormányzat 

nevében történı aláírására, az adatbejelentési kötelezettség Magyar Államkincstár 
felé határidıben történı teljesítésére. 

 
6. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elsı pontban foglalt döntésének 

megfelelıen gondoskodjon a költségvetési szerv SZMSZ-ének módosításáról és a 
Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl. 
 
      Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 

          
     Határidı:  azonnal, 
           az intézményvezetı kiértesítésére: 
           a döntést követı 15 napon belül,    

    az alapító okirat záradékolására és az adatbejelentés  
    teljesítésére: a döntést követı 15 napon belül, 
    az SZMSZ módosítására: legkésıbb a Képviselı-testület  
    június havi ülése. 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
24. Napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolja az elıterjesztést. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırzési Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és javasolja elfogadását. 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

41/2010. (II.23.) határozat 
 
7. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8.§ (2) bekezdés a) 
pontjában nyert felhatalmazás alapján, a 181/2009. (VIII.31) határozat 10. pontjával 
elfogadott Tündérkert Óvoda Alapító Okiratát 2010. augusztus 31. napjával 
visszavonja, és kiadja a határozat mellékletét képezı 2010. szeptember 01. napján 
hatályba lépı Alapító Okiratát.  

                                    
8. Felkéri a polgármestert az egységes szerkezető Alapító Okirat Önkormányzat 

nevében történı aláírására, az adatbejelentési kötelezettség Magyar Államkincstár 
felé határidıben történı teljesítésére. 

 
9. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az elsı pontban foglalt döntésének 

megfelelıen gondoskodjon a költségvetési szerv SZMSZ-ének módosításáról és a 
Képviselı-testület elé történı terjesztésérıl. 
 
      Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 

          
     Határidı:  azonnal, 
           az intézményvezetı kiértesítésére: 
           a döntést követı 15 napon belül,    

    az alapító okirat záradékolására és az adatbejelentés  
    teljesítésére: a döntést követı 15 napon belül, 
    az SZMSZ módosítására: legkésıbb a Képviselı-testület  
    június havi ülése. 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
25. Napirendi pont: 
Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálatáról szóló intézkedési terv 
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 elfogadásra javasolja. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

43/2010. (II.23.) határozat 
 
10. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja 

Vecsés Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi Programja a halmozottan 
hátrányos helyzető gyermekek, tanulók nevelési, oktatási sikeressége érdekében 
címő dokumentumát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglaltakra való hivatkozással, továbbá arra való tekintettel, hogy a 
Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése címő pályázat 
Nyilatkozatában vállalt normatív támogatás igénybevételi feltételei relevánsak-e a 
feladatvállalással és az Esélyegyenlıségi Programban szereplı adatokkal, mely 
felülvizsgálatot 2010. márciusában megkezdi. 

 
11. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban foglalt 

döntésének végrehajtása érdekében jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Intézkedési Tervet az Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálatának határidıs 
ütemezésérıl. 

 
12. Amennyiben az esélyegyenlıségi helyzetelemzés hiányosságokat tár fel, akkor a 

megfelelı korrekciós eljárásokat, az adatok felülvizsgálatát folyamatosan 
dokumentálja annak érdekében, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak végrehajtása a 
pályázat fenntartási idıszaka (2010-2014.) alatt megkezdıdhessen és teljesíthetı 
legyen. 
 

13. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tündérkert Óvoda 2010. 
szeptember 01-jén hatályba lépı Alapító Okiratának módosítása alapján, valamint a 
2. pontban foglalt határidıs ütemezés figyelembe vételével gondoskodjon a 
költségvetési szerv Nevelési Programjának módosításáról és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 
 
      Felelıs: Szlahó Csaba  
                    polgármester 

              Határidı: azonnal, 
          az Intézkedési Terv alapján az Esélyegyenlıségi Program  

                                 módosítására: a Képviselı-testület 2010. novemberi ülése, 
   a Tündérkert Óvoda Nevelési Programjának 
   módosítására: a Képviselı-testület  
   2010. június havi ülése. 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
26. Napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek interpellációja van tegye meg. 
 
Oláh László képviselı: A Vecsés, Lırinci u. 84. szám alatti ingatlannál a csatornabekötéskor 
átemelıszivattyút telepítettek, mivel a gerinc magasabban van, mint a csatlakozási pont. Az 
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ingatlanon belül helyezték el a szivattyút, mondván, ez nem változtat semmit az itt lakó 
dolgain. A szivattyúval, ha gond van, nincs illetékes, a lakó hiába fordul a GYÁVIV Kft-hez 
vagy a hivatalhoz egymásra mutogatás van csak. A szivattyú mőködési költségére a lakó évi 
900,- Ft kompenzálást kap, pedig ennek költsége 6-8 ezer forint körüli. Kérdezem, kinek a 
hatásköre a szivattyú karbantartása? Almérı felrakása lenne célszerő, vagy külsı áramellátás 
megoldása, hogy ne a lakos költségét terhelje a szivattyú fogyasztása.  
 
Lırincz Ferencné képviselı: a GYÁVIV Kft. feladata.  
 
Dabasi János képviselı: A Jókai utca 30. szám alatt autószerelı mőhely mőködik, az utcán 
rendszeresen roncsautók parkolnak. Volt már ebbıl több bejelentés, de nem történt semmi. A 
parkoló autók miatt múlt héten történt egy nagyobb baleset.  
 
27. Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek kérdése van, tegye meg. 
 
Nincs kérdés. 
 
28. Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek közérdekő bejelentése van, tegye 
meg. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: március 6-án kerül megrendezésre a Vecsési Borverseny a 
Vecsési Borbarátok szervezésében, melynek helyszíne a Falusi Nemzetiségi Általános Iskola 
aulája. Mindenkit várunk szeretettel.  
 
29. Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek napirendi javaslata van, tegye 
meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a következı testületi ülés a munkatervtıl eltérıen március 23-án 
lesz, 15 órakor. 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

k.m.f. 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
                 Polgármester           Jegyzı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
Kun Csabáné 


