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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 2/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

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

megtartott ülésérıl 
 

Jelen vannak: 
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, Tóth Judit, Vékony Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke, Pap Bernadett Kolping Támogató Szolgálat vezetıje, Pável 
Béla, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı Igazgatási Osztály 
vezetıje, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Balogh-Pap Orsolya 
képviselıi referens,  
 
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. 
Alattyányi István képviselı úr betegség miatt nem tud részt venni az ülésen, Dr. Gerencsér 
Balázs képviselı úr nem jelezte távolmaradását. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Levételre javaslom a Javaslat a jutalmazási rendszer az oktatás, kultúra és sport területén 
szóló 21/1995. (XI.28.) Ök. rendelet módosítására címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontot. 
 

5/2010. (I.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
jutalmazási rendszer az oktatás, kultúra és sport területén szóló 21/1995. (XI. 28.) Ök. 
rendelet módosítására” címő elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel 
Dr. Gerencsér Balázs megérkezett az ülésre. 
 
Felvételre javaslom a Javaslat a Vecsés, Deák F. u. 20. sz. alatti ingatlan övezeti módosítására 
címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
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6/2010. (I.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
Vecsés, Deák F. u. 20. sz. alatti ingatlan övezeti módosítására” címő elıterjesztést 
felveszi napirendjei közé. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat munkájáról  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának életjáradéki szerzıdés keretén belül nyújtott 
szolgáltatás feltételeirıl szóló …/2010. (… …) sz. rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
5. napirendi pont: 
Javaslat a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6. napirendi pont: 
Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10. ) rendelet 
módosítására  
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
7. napirendi pont: 
Javaslat a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
8. napirendi pont: 
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
A Vecsési Tájházért Alapítvány kérelme  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat támogató szolgáltatás mőködtetésére megkötött ellátási szerzıdés 
meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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12. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetıi állásokra pályázatok kiírására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2010. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatójának felmentésére, pályázat kiírására a 
Könyvtár igazgatói állására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnök 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Deák F. u. 20. sz. alatti ingatlan övezeti módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
18. napirendi pont: 
Interpelláció 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

7/2010. (I.26.) 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: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat munkájáról  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának életjáradéki szerzıdés keretén belül nyújtott 
szolgáltatás feltételeirıl szóló …/2010. (… …) sz. rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
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5. napirendi pont: 
Javaslat a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
6. napirendi pont: 
Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10. ) rendelet 
módosítására  
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
7. napirendi pont: 
Javaslat a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
8. napirendi pont: 
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
A Vecsési Tájházért Alapítvány kérelme  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat támogató szolgáltatás mőködtetésére megkötött ellátási szerzıdés 
meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat intézményvezetıi állásokra pályázatok kiírására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2010. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatójának felmentésére, pályázat kiírására a 
Könyvtár igazgatói állására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnök 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Deák F. u. 20. sz. alatti ingatlan övezeti módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Interpellációra válasz 
18. napirendi pont: 
Interpelláció 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
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20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a mai napon protokollárisan is megnyílt a TIGÁZ Zrt. 
ügyfélszolgálati irodája a Vágóhíd u. 9. szám alatt. Heti két alkalommal (kedden 10-14 óráig, 
csütörtökön 16-20 óráig) várja a helyi és a környezı településen élı ügyfeleket. 
Megtartottuk a Pest Megye Háza Felügyelıbizottságának ülését. Az elnökség beszámolt arról, 
hogy egyeztetéseket folytatnak annak érdekében, hogy Vecsésre szeretnék kihozni az 
adminisztrációs központot, mert itt közlekedési szempontból könnyen megközelíthetı lenne. 
Ennek a tervnek a megvalósításában nehezen haladnak, hiszen a gazdasági válság 
megakasztotta a beruházásokat.  
Az Allegro Kft.-vel kötött szerzıdésrıl szeretnék néhány szót szólni. A képviselı-testületi 
döntés értelmében megtörtént a cégbíróságon a tulajdonosi bejegyzés, gyakorlatilag minden 
papír a rendelkezésünkre áll. A megszavazott összeg és a kialkudott tulajdonosi rész az 
Önkormányzat birtokába került.  
A beruházások elıkészítése folyamatban van.  
A Városközpont pályázat támogatási szerzıdésének aláírására várhatóan március végén kerül 
sor, onnantól indul a 18 hónapos határidı a munka elvégzésére. 
Bıvíteni szeretnénk 3 csoportszobával a Bálint Ágnes Óvodát a Deák Ferenc utcai oldalról. 
Erre a bıvítésre azért van szükség, mert a leendı Városközpont helyén álló volt Brunszvik 
Teréz Óvodából az építkezés megkezdése elıtt el kell helyezni a gyermekeket. 
A Tündérkert Óvoda már majdnem elkészült, folyamatban van a lift beszerelése. Március 20-
ára kértük a határidı módosítását, amelyet meg is kaptuk a Pro-Régió Ügynökségtıl, 
reményeink szerint a gyermekek hamarosan birtokba vehetik az épületet. 
Az INTERREG IVC pályázatról szeretnék beszámolni, amelyen a részvételt a Képviselı-
testület már korábbi döntésével támogatta. A nyolc európai országra kiterjedı együttmőködés 
célja a megújuló energia használatának elterjesztése. Magyarországról egyedül Vecsés vesz 
részt ebben a nemzetközi együttmőködésben, amelynek ünnepélyes elindítására február 
elején, Portugáliában kerül sor. A rendezvényen három fıs küldöttség vesz részt: Szakáli 
István Loránd a Városközpont-fejlesztı Kft. ügyvezetıje, Dr. Práczki Péter megújuló energia 
szaktanácsadó, akinek meghatározó szerepe volt a partnerkapcsolat kialakításában és 
jómagam. Ez a projekt több szakmai értekezletbıl és konferenciából áll, amelyre 
szándékunkban áll mindig más delegáltat küldeni, így betekintést nyernek a Képviselı-testület 
tagjai is a munkába. Jó hír, hogy ugyan a Képviselı-testület döntött az önrész kifizetésérıl, de 
ennek felhasználására nem lesz szükség, mert a projektet egyrészt az Európai Unió, másrészt 
a magyar állam finanszírozza. 
 
Vékony Ferenc képviselı: szeretném tájékoztatni a Képviselı-testületet, hogy Üllı területén a 
repülıtér mellett kerül kialakításra a Ferihegy Ipari Park. 
A Visegrádi Négyek pályázatán Szlovákia, Lengyelország, Csehország és Magyarország fog 
vállalkozásfejlesztési projekttel pályázni, amiben Magyarországról Vecsés is részt vesz. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását.  
 

8/2010. (I.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

9/2010. (I.26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat munkájáról  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: tisztelettel köszöntöm Pap Bernadettet, a Kolping Támogató 
Szolgálat vezetıjét. A beszámoló írásban kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámolóban szerepel, hogy a Támogató Szolgálat felvette a 
kapcsolatot érdekvédelmi szervezetekkel, alapítványokkal. Szeretném megkérdezni, hogy 
kiket ért ez alatt? 
 
Pap Bernadett Kolping Támogató Szolgálat vezetıje: a helyi Mozgáskorlátozott Klub 
vezetıjével, Nagyné Maklaga Erzsébettel vettük fel a kapcsolatot. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: annyi kiegészítést szeretnék még tenni, amit a 
bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a délutáni rendelésekre a tolókocsival mozgó emberek 
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nem tudnak eljutni, mert a Kolping nem tudja délután vállalni a szállításukat. Szeretném 
kérni, hogy erre keressenek megoldást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: van-e egyéb kérdés a beszámolóval kapcsolatosan? 
 
Nincs. 
 
Szavazásra bocsátom a beszámoló elfogadását. 
 

10/2010. (I. 26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kolping Támogató Szolgálat 
2009. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának életjáradéki szerzıdés keretén belül nyújtott 
szolgáltatás feltételeirıl szóló …/2010. (… …) sz. rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság és a Gazdasági Bizottság is egyszeri juttatásként a lakott 
forgalmi érték 10 %-át javasolja elfogadni. A 2010. évi költségvetésbe pedig a várhatóan 
felmerülı igények teljesítésére 3.000.000,- Ft-ot javasolnak betervezni. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést 
és az A változatot (lakott forgalmi érték, 10 %) egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: van-e kérdés? 
 
Nincs. 
 
Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

1/2010. (I. 29.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendeletét az Önkormányzat által életjáradéki 
szerzıdés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeirıl. 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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11/2010. (I. 26.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes kötelezettséget vállal arra, 
hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében életjáradéki szerzıdés keretén belül 
nyújtott szolgáltatások fedezetére 3.000.000,- Ft összeget biztosít. 
 
Határid ı: azonnal, a fedezet biztosítására: a 2010. évi költségvetési rendelet elıkészítése 
 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és az A 
változatot egyhangúlag elfogadásra javasolja, ez 10 %-os megtakarítást eredményez az 
Önkormányzat részére. 
 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı: az A és a B változat közötti különbség az, hogy az A 
változatnál a családi jövedelemhatár 71.250,- Ft, a B változatnál ez 57.800,- Ft. Mivel egyre 
több a szociálisan rászoruló, és itt gyógyszerekrıl van szó, amit ki kell fizetniük, ezért a 
bizottság az A változatot javasolja elfogadni, amely egy enyhébb, közel 800 ezer forintos 
megtakarítást jelent.  
 
Szlahó Csaba polgármester: van olyan felvetés, hogy lecsökkentjük a szociális keretet, ez 
mennyiben fogja érinteni ezt a tervezett döntést. 
 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı: a bizottság álláspontja az, hogy inkább spórolnak az 
átmeneti és a rendkívüli gyermekvédelmi segély odaítélésével, de a tavalyi számokkal 
számolva is 31 millió forint az, ami fedezné a jogszabály által jogosultaknak adott támogatás 
önkormányzatra esı 10 %-os részét. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta, és az A 
változatot javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 14 fı, mivel 
Jugovics Sándor képviselı úr jelezte, hogy fél órára el kell mennie az ülésrıl. 
 
Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet A változatának elfogadását. 
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2/2010. (I. 29.) rendelet 

 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 2/2010 (I. 29.) rendeletét a szociális ellátásokról szóló 20/2003. 
(XI.25) rendelet módosításáról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10. ) rendelet 
módosítására  
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
változtatást a Képviselı-testületnek. Minden oldalról féket raktunk be, hogy milyen címen 
tudunk adni az igénylıknek segélyt. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a módosítást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

3/2010. (I. 29.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 3/2010. (I. 29.) rendeletét a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 
szóló 11/1998. (VI.10.) rendelet módosításáról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat a közmőves vízellátás és a közmőves csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, 
valamint a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 
24/1997. (XII.31.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: gyakorlatilag a Cifra telep ellátásáról van szó, amely Budapestrıl 
kapja a vizet. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Vecsésnek egy 
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kis részén nem a GYÁVIV szolgáltatja a vizet és a csatornát, a Fıvárosi Közgyőlés dönt 
ennek a szolgáltatásnak az áráról, amelyet a Képviselı-testületnek minden évben hivatalból el 
kell fogadnia. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

4/2010. (I. 29.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 4/2010. (I. 29.) rendeletét a közmőves vízellátás és a közmőves 
csatornázás egyes kérdéseinek szabályozásáról, valamint a közüzemi vízmőbıl 
szolgáltatott ivóvíz használatáért fizetendı díjakról szóló 24/1997. (XII. 31.) Ök. 
rendelet módosításáról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb 
szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: ugyancsak az elızı napirendben szereplı területrıl van szó, de itt 
a szennyvízelvezetési alapdíjat kell elfogadnunk. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

5/2010. (I. 29.) rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 5/2010. (I. 29.) rendeletét a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a 
köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) Ök. rendelet 
módosításáról. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
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9. napirendi pont: 
Javaslat a 2010. évi Városi Rendezvénynaptár 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 az eredeti tervezethez képest 4 idıpont módosítását javasolják elfogadni, 
amelyek a következık: 
1. Vers- és prózamondó verseny: 2010. április 17. 
2. Lóti-futi: 2010. május 8. 
3. Nemzetiségi találkozó: 2010. május 30. 
4. Honismereti vetélkedı: 2010. május 6. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és összességében az volt a javaslat, hogy a költségvetés elfogadása után kellene 
ezt az elıterjesztést tárgyalni, amikor már pénzt tudunk hozzárendelni a különbözı 
rendezvényekhez. 
 
Szlahó Csaba polgármester: minden évben el szoktuk fogadni a rendezvénynaptárt, hiszen 
várják tılünk az idıpontokat. A határozati javaslatban szerepel az a kikötés, hogy a 
rendezvényeket akkor tudjuk megtartani, ha a 2010. évi költségvetés azt megengedi.  
 
Szavazásra bocsátom a Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
módosító javaslatát, amely szerint a költségvetés elfogadása után kellene visszatérni a 
rendezvénynaptár megtárgyalására. 
 
Megállapítom, hogy a PEÜÖB javaslatát a Képviselı-testület 2 igen szavazattal és 12 
tartózkodással elvetette, nem hozott döntést. 
 
Szavazásra bocsátom az Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság által módosított határozati 
javaslatot. 
 

12/2010. (I. 26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozat mellékletét képezı 2010. évi Városi Rendezvénynaptárt. 
 
2. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi városi 

rendezvények költségeit az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében 
meghatározott összegben biztosítja. 

 
Határid ı: azonnal, a fedezet biztosítása: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása  

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

Polgármester 
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(14 igen szavazat, egyhangú) 
12/2010. (I. 26.) határozat melléklete 

 
A 2010. ÉVI VÁROSI RENDEZVÉNYEK 

  
  1./    2010. január 24.  Magyar Kultúra Napja       
          vasárnap   Falusi Általános Iskola 
 
  2./    2010. tavasz  Tanulmányi versenyek:  
    április 14.    13 óra Alsó tagozatos komplex: Halmi Telepi Ált. Isk. 
    április 22.    14 óra Felsı tagozatos:     matematika: Falusi Általános Iskola 
    április 15.    13 óra         magyar:       Gróf Andrássy Gy. Ált. Isk.  
 
  3./    2010. március 15. Nemzeti ünnep az 1848-as szabadságharc emlékére 
    hétfı   Petıfi Sándor Általános Iskola, Gimn. és Szakközépiskola 
 
  4./    2010. április 17.  Városi Vers- és Prózamondó Verseny 
    (választások miatt) Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
 
  5./    2010. április   Föld Napja  
        Lokálpatrióták Egyesületének szervezésében 
 
  6./    2010. május 8.     Lóti-Futi     
   (választások miatt) Sportpálya - Önkormányzat 
 
  7./    2010. május 30.  Nemzetiségi Találkozó 
       Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
 
  8./    2010. június 4.  Pedagógus nap 
    péntek   14 óra  Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
   
  9./    2010. május  Tavaszi fesztivál 
 
10./   2010. május 6.  Honismereti vetélkedı 
 
11./   2010. június 14.  Városi ünnep - Szent István tér 
   hétfı   Szent István tér – Önkormányzat 
 
12./   2010. július 1.  Köztisztviselık Napja  
         csütörtök 
 
13./   2010. aug. 20.  Államalapító Szent István király ünnepe 
  péntek   Szent István tér - Önkormányzat 
 
14./   2010. szept. 18-19-20. Falusi búcsú 
  szombat, vasárnap, hétfı 
 
15./   2010.szept. 26.  Káposztafeszt 
  vasárnap 
 
16./   2010. október 6.  Nemzeti Gyásznap az Aradi Vértanuk emlékére 
  szerda   Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 
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17/   2010. október 23.  Nemzeti ünnep az 1956-os forradalom emlékére 
  szombat   Szent István tér - Mővelıdési Ház – Önkormányzat 
 
18./   2010. december 19. Mindenki Karácsonya  
  vasárnap 
 
 
10. napirendi pont: 
A Vecsési Tájházért Alapítvány kérelme  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyaggal tavaly év végén találkoztunk. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: a 
bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és összességében az volt a javaslata, hogy egyeztetést 
kellene kezdeményezni a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, mert véleményük szerint nem 
a Vecsési Tájházért Alapítvánnyal kellene megkötni a szerzıdést.  
 
Tóth Judit képviselı: a bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a szerzıdésben szerepelnie 
kellene, hogy ne csak német nemzetiségi, hanem helytörténeti kiállításnak is adjon otthont a 
Tájház. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Gazdasági Bizottság a múlt héten részletesen megtárgyalta az 
elıterjesztést, és a szerzıdés-tervezethez 5 pontban tettek észrevételt: 
A 2. pontba szeretnék, ha bekerülne, hogy a jelen szerzıdés mellékletét képezı vagyonleltár 
alapján kerüljön át üzemeltetésre ez az épület. Tehát egy vagyonleltár készítését kérik az 
átadás-átvételnél. 
A 4. pontot szeretnék kiegészíteni azzal, hogy az épület felújítása, korszerősítése csak és 
kizárólag az Önkormányzat által elkészíttetett tervdokumentáció alapján történhessen. 
A 6. pontban összegszerően 500 ezer forint összegő támogatást javasolnak, amely a 
mindenkori éves költségvetés tervezésekor az elızı évi közüzemi számlák alapján 
felülvizsgálatra kerül. 
A 8. pontot szeretnék kiegészíteni azzal, hogy a szerzıdés felbontása a Ptk. rendelkezései 
alapján történjen. 
Kiegészítenék az ingatlan használatba adási szerzıdést egy 14. ponttal, amely szerint, ha az 
Önkormányzatnak van valamilyen kiállítandó anyaga, akkor az a használatba vevıvel kötendı 
külön megállapodás alapján kerüljön átadásra a Vecsési Tájházért Alapítványnak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: amennyiben szándékunk van arra, hogy a Tájház minél hamarabb 
mőködhessen, akkor szerzıdést kell kötnünk a Vecsési Tájházért Alapítvánnyal, aki ennek a 
kialakításához rendelkezik anyagi forrással. A késıbbiekben, amennyiben az 
Önkormányzatnak lesz rá anyagi lehetısége, akkor az épülethez hozzáépítve helytörténeti 
kiállítást is lehet csinálni. 
Megkérdezném a NNÖK elnökét, hogy mi az álláspontjuk? 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
tárgyalta a kérelmet és az elıterjesztést is, támogatjuk a Vecsési Tájházért Alapítványt a 
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Tájház kialakításának kezdeményezésében. A használatbavételi szerzıdés tervezetével 
egyetértünk. 
Tábori Ferenc alpolgármester: módosító javaslatot szeretnék tenni az alábbiak szerint: az 
ingatlan használatba adási szerzıdést nem 20 év idıtartamra, hanem 10 évre kössük meg, így 
valamelyest beláthatóbb idıt határozunk meg. 
 
Szlahó Csaba polgármester: azt gondolom, hogy ez is két és fél önkormányzati ciklus, nekünk 
képviselıknek elég nagy periódus. Véleményem szerint ezzel a 10 éves idıtartammal 
biztosítjuk azt, amitıl félnek, hogy beruháznak saját forrást és a következı Képviselı-testület 
esetleg más állásponton lesz. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi, Ellenırzési, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke: 
javaslom a szerzıdés megkötését 10 év idıtartamra, és a 2010. évi költségvetés terhére 
500.000,- Ft támogatást biztosítsunk a Tájház részére. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ebbıl az 500.000,- Ft támogatásból tudják kifizetni a 
rezsiköltséget, az esetlegesen fennmaradó összeget pedig szükség szerint felhasználhatják. Ezt 
a támogatási összeget be kell tervezni a 2010. évi költségvetésbe, és minden évben felül kell 
vizsgálni a számlák alapján.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: nagyon régóta húzódik a Tájház kialakításának 
kezdeményezése, amennyiben erre valóban szándéka van az Alapítványnak, akkor 
véleményem szerint ezt támogatni kell.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem a Kuratórium jelenlévı tagjait, hogy van-e 
kérdésük, esetleg hozzászólásuk? 
 
Nincs. 
 
Szavazásra teszem fel az elhangzott módosításokkal kiegészített határozati javaslatot. 
 

13/2010. (I. 26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Jókai M. u. 6. szám , 796. helyrajzi szám alatti 
ingatlan Német Nemzetiségi Tájház és Falumúzeum kialakítása és mőködtetése 
céljából a Vecsési Tájházért Alapítvány használatába kerüljön 10 éves idıtartamra. 

 
2. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájház részére 

500.000,- Ft összegő támogatást biztosít 2010. évben, mely összeg a mindenkori éves 
költségvetés tervezésekor felülvizsgálatra kerül az elızı évi közüzemi számlák 
figyelembevételével. 

   
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adási szerzıdést az 

Önkormányzat nevében írja alá.             
 
        Határidı:  azonnal; értesítésre: a döntést követı 15 napon belül; az  

   ingatlan használatba adási szerzıdés aláírására: a döntést  
  követı 30 napon belül; a támogatás betervezésére: az    
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 Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elıkészítése; a    
 támogatási szerzıdés megkötésére: 2010. május 31.  

 
       Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat támogató szolgáltatás mőködtetésére megkötött ellátási szerzıdés 
meghosszabbítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag támogatja, hogy 
hosszabbítsuk meg a szerzıdést a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezettel. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mindenképpen érdemes támogatnunk ezt a szerzıdés 
meghosszabbítást, hiszen a Szervezet munkájára nagy szükség van. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: abban az esetben, ha nem hosszabbítanánk meg a 
szerzıdést 30 súlyosan rászoruló embernek az ellátása kerülne veszélybe, hiszen a támogató 
szolgálat olyan gépkocsival rendelkezik, amelybe kerekes széket is be lehet tenni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

14/2010. (I. 26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a támogató 

szolgáltatás biztosítására a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezettel 2010. január 1-tıl 2014. december 31-ig ellátási szerzıdést köt, a 
határozat mellékletét képezı ellátási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen. 

 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselı-testület 

döntésérıl a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötendı 
szerzıdést az önkormányzat nevében írja alá. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
Határid ı: azonnal 

 értesítésre: a döntést követı 8 napon belül 
 a szerzıdés megkötésére: 2010. február 15. 
 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
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Javaslat intézményvezetıi állásokra pályázatok kiírására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: négy intézményben jár le a vezetı megbízása 2010. július 31-
ével, ezeknél automatikusan ki kell írnunk a pályázatot. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a 
pályázati kiírásokat és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 
tárgyalta a Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetıi állására kiírt pályázatot. A pályázati felhívással 
egyetértünk, azzal a kéréssel, hogy egészüljön ki a képesítési és egyéb feltételek azzal, hogy 
nemzetiségi óvodapedagógiai szakképzettsége legyen a pályázónak, ezáltal lehetséges, hogy a 
C típusú német nyelvvizsga ki is vehetı.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a kormányrendelet alapján a C típusú nyelvvizsgát kötelezı 
elemként meg kell jelölni, de kiegészítésként a pályázati kiírásba bele lehet tenni, hogy elınyt 
évez, aki nemzetiségi óvodapedagógusi, vagy nemzetiségi kiegészítı óvodapedagógusi 
szakképzettséggel rendelkezik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elhangzott kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátom a 
határozati javaslatot. 
 

15/2010. (I. 26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki 

a határozat melléklete szerinti felhívással az alábbi intézmények vezetıi állásának 
betöltésére: 

 

• Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola 
• Halmi Telepi Általános Iskola 
• Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten Wetschesch 
• Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírások szakközlönyökben, 
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán, az Önkormányzat internetes oldalán, valamint a Vecsési Tájékoztatóban 
történı megjelentetésérıl. 
 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 

 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse az érintett intézmények vezetıi. 
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 Határidı: a döntést követı 15 napon belül 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
(14 igen szavazat, egyhangú) 

1. Melléklet 
 

Pályázati felhívás 
 

A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

A meghirdetett munkahely: 

Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola  

2220. Vecsés, Erzsébet 1. 
 

A meghirdetett beosztás: 
Igazgató 
 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- szakirányú egyetemi vagy fıiskolai végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- pedagógus-szakvizsga  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 
- vezetési programot 
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 
 
Egyéb juttatások: 

Magasabb vezetıi pótlék 
 
A megbízás ideje: 

2010. augusztus 01.- 2015. július 31. 
 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 30 nap 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 

Szlahó Csaba polgármester 
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(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 90 nap 
 
 

2. Melléklet 
 

Pályázati felhívás 
 
A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 

A meghirdetett munkahely: 

Halmi Telepi Általános Iskola  

2220. Vecsés, Halmy J. tér 1. 
 
A meghirdetett beosztás: 

Igazgató 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 

- szakirányú egyetemi  vagy fıiskolai végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- pedagógus-szakvizsga  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát, 
- vezetési programot 
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 
 

Egyéb juttatások: 
Magasabb vezetıi pótlék 
 

A megbízás ideje: 

2010. augusztus 01.- 2015. július 31. 
 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
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A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 30 nap 
 
 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 

Szlahó Csaba polgármester 

(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 90 nap 
 

3. Melléklet 
 

Pályázati felhívás 
 

A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
A meghirdetett munkahely: 

Falusi Nemzetiségi Óvoda-Dorfkindergarten Wetschesch 

(német nemzetiségi nyelvet oktató intézmény) 

2220. Vecsés,  Fı út 83. 
 

A meghirdetett beosztás: 

Óvodavezetı 
 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- szakirányú fıiskolai végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- pedagógus-szakvizsga  
- német középfokú C-típusú nyelvvizsga   
- elınyt élvez, aki nemzetiségi óvodapedagógusi vagy nemzetiségi kiegészítı 

óvodapedagógusi szakképzettséggel rendelkezik 
 

A pályázathoz csatolni kell: 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló dokumentumok 

másolatát, 
- vezetési programot 
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 
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Egyéb juttatások: 

Magasabb vezetıi pótlék 
 
 

A megbízás ideje: 

2010. augusztus 01.- 2015. július 31. 
 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 30 nap 
 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
Szlahó Csaba polgármester 

(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 90 nap 
 

4. Melléklet 
 

Pályázati felhívás 
 

A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

 

A meghirdetett munkahely: 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

2220. Vecsés, Telepi út. 44. 

 

A meghirdetett beosztás: 

Intézményvezetı 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- felsıfokú szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, 
szociális szervezı, szociálpolitikus, szociálpedagógus), közösségi szociális 
munkás, szociális menedzser, teológus, pszichológus, pszichopedagógus,  
vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervezı oklevéllel 
rendelkezı: 

óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelı-tanár, pedagógiai elıadó, gyógypedagógus, 
védını, teológus, hittantanár, jogász, igazgatásszervezı,  

vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkezı: pedagógus, védını 
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 -     szociális szakvizsga 

- legalább 2 éves vezetıi gyakorlat 
- büntetlen elıélet 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetési programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXL törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 

- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 
 

Egyéb juttatások: 

Magasabb vezetıi pótlék 
 

A megbízás ideje: 

2010. augusztus  01.- 2015. július 31. 
 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 30 nap 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 

Szlahó Csaba polgármester 

(2220.Vecsés, Szent István tér 1.) 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A benyújtási határidıt követı 60 napon belül. 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a köztisztviselık teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2010. évre 
vonatkozó kiemelt célok meghatározására 
Elıterjesztı: Mohainé Jakab Anikó jegyzı 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított 1992. 
évi XXIII. törvény 2002. évtıl kezdıdıen vezette be a köztisztviselık munkateljesítményének 
értékelési rendszerének intézményét. Azóta minden év januárjában a Képviselı-testület 
meghatározza azokat a kiemelt célokat, ami alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 
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számára elıírjuk, hogy milyen követelményeket kell teljesíteni. A követelmények 
figyelembevételével december 15-ig értékelni kell minden köztisztviselı teljesítményét. 
Sajnos a jogszabály megalkotója a helyi önkormányzatoknál nem tette lehetıvé, hogy a 
teljesítményértékelések alapján az illetményt differenciáljuk, míg a központi közigazgatásban 
erre lehetıség van. 
 
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 egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

16/2010. (I. 26.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık 
teljesítménykövetelményének alapjául szolgáló 2010. évre vonatkozó kiemelt célokat az 
alábbiak szerint határozza meg: 

        
A Hivatal valamennyi dolgozójának kiemelt feladata: 
 

• Továbbra is kiemelten fontos, hogy az ügyintézésben tovább erısödjön a 
szolgáltatói jelleg és fokozottan érvényesüljenek az ügyfélbarát  igazgatás 
eszközei és módszerei. 

 
• Elengedhetetlen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvényben (KET) 
foglaltak maradéktalan betartása, gyakorlati alkalmazása. 

 
• A 2005. évben elnyert ISO 9001:2008 szabvány szerinti minıségirányítási 

rendszer megırzése és továbbfejlesztése.  
 

• A 2010. évi választások (országgyőlési, önkormányzati) zökkenımentes 
lebonyolítása. 

 
• Fontos feladat a pályázati lehetıségek minél szélesebb körő kihasználása. 

 
• Továbbra is kiemelten fontos feladat, hogy a településen a jogsértések 

megelızése, megszüntetése érdekében a köztisztviselık kísérjék figyelemmel a 
település életét, hivatalból kezdeményezzenek eljárást a tapasztalt hiányosságok 
megszüntetésére. 

 
Vagyongazdálkodás: 
 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a település közterületein folytatott 
fejlesztési illetve beruházási munkálatok végzése csak a munkaterület hivatalos 
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átadása után kezdıdhet meg, a befejezést követıen a munka átvétele 
megkülönböztetett pontossággal történjen. 

 
 

• A vagyongazdálkodás keretén belül meg kell oldani, hogy a vagyonnal 
kapcsolatos feladatok végzése jogszerő és szervezett keretek között történjen. 

• Az Eu-pályázatok elbírálását követıen azok megvalósításában történı teljeskörő 
közremőködés. 

 
Pénzügy: 
 
A költségvetés végrehajtása érdekében –biztosítva a mőködést és a fejlesztés, beruházás 
fedezetét- takarékos gazdálkodás megteremtése. 

 
(14 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 15 fı, mivel 
Jugovics Sándor képviselı visszaérkezett az ülésre. 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatójának felmentésére, pályázat kiírására a 
Könyvtár igazgatói állására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: Doróné Zemmel Katalin 42 éve a városi könyvtár vezetıje. 2 
évvel ezelıtt nyugdíjba ment, akkor megbíztuk ıt még 2 évre az igazgatói teendık ellátásával. 
Ennek a megbízásnak a leteltével szeretne már visszavonulni, ezért a Róder Imre Városi 
Könyvtár vezetıi állására pályázatot kell kiírni. 
 
Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási, Mővelıdési és Sportbizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a 
pályázati kiírást és a határozati javaslatot többséggel elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: javaslom, hogy Doróné Zemmel Katalinnak 42 évi lelkiismeretes, 
áldozatos munkáját figyelembe véve 8 hónap felmentési idıt engedélyezzünk. 
 
Lırincz Ferencné képviselı: a határozati javaslatot támogatom és a Képviselı-testületnek 
elfogadásra javaslom, hiszen Doróné Zemmel Katalin munkáját mindannyian ismerjük és 
elismerjük. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

17/2010. (I. 26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Doróné 

Zemmel Katalin a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § 
(1) bekezdésének d) pontja alapján 2011. március 31-i hatállyal felmentéssel 
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megszünteti. A Képviselı-testület Doróné Zemmel Katalint a 2010. augusztus 1-tıl 
2011. március 31-ig terjedı idıszakra -8 hónapra- mentesíti a munkavégzési 
kötelezettség alól. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a munkaügyi okmányok 
elkészíttetésérıl.  
 
Határid ı: 2010. július 31. 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki 

a határozat melléklete szerinti felhívással a Róder Imre Városi Könyvtár igazgatói 
állásának betöltésére. 

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás szakközlönyben, a 

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán, az Önkormányzat internetes oldalán, valamint a Vecsési Tájékoztatóban 
történı megjelentetésérıl. 
 
Határid ı: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 

17/2010. (I. 26.) határozat melléklete 
 

Pályázati felhívás 

A pályázatot meghirdetı szerv:  

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

A meghirdetett munkahely: 

Róder Imre Városi Könyvtár 

2220. Vecsés, Károly u. 2. 

 

A meghirdetett beosztás: 

Igazgató 

Képesítési és egyéb feltételek: 

- szakirányú egyetemi végzettség vagy 
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri 

szakvizsga vagy 
- fıiskolai könyvtárosi végzettség 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- büntetlen elıélet 
- német középfokú nyelvvizsga elıny 



 25 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- vezetıi programot, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát 
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 

Illetmény: 

A Kjt. szerint 

Egyéb juttatások: 

Magasabb vezetıi pótlék 

A megbízás ideje: 

2010. augusztus 01.- 2015. július 31. 

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 30 nap 

Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 

Szlahó Csaba polgármester 

(2220 Vecsés, Szent István tér 1.) 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldalán történı megjelenéstıl számított 90 nap 
 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Dabasi János MKB elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság a Lanyi 
területének feltöltésérıl tárgyalva, azt a javaslatot teszi a Képviselı-testületnek, hogy az 
építési engedélyben meghatározott feladatok maradéktalan ellátásával az Önkormányzat 2010. 
február 1-tıl 2011. március 23-áig bízza meg a VETÜSZ Kft.-t. Azért látnánk ezt 
célszerőnek, mert a VETÜSZ Kft. a város által bármikor ellenırizhetı, nem kell tartani 
felszámolástól. Olyan feltöltést kell végezniük, amely a tereprendezéssel együtt a városnak 
nem kerül plusz kiadásba. 30 napon belül be kell nyújtaniuk egy feltöltési tervet.  
A Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy a VETÜSZ munkájának 
ellenırzésére állítsanak fel egy ad-hoc bizottságot, amelybe 5 személy venne részt, akik az 
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alábbiak lennének: Oláh László, Balogh Csongor, Alattyányi István, Pável Béla külsı tagként, 
Dabasi János. 
 
Vékony Ferenc képviselı: azt kérdezném, hogy ez a munkacsoport csak ezt a munkát 
ellenırzi, vagy egészében a VETÜSZ Kft.-t? 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérem Képviselı Urat, hogy olvassa el az elıterjesztést. A 
négyes pontban szó szerint ez van leírva: „Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a feltöltés folyamatos ellenırzése céljából az SZMSZ 46. § (2) bekezdése alapján 
létrehoz egy munkacsoportot, amely munkacsoport tagjainak az alábbi személyeket választja 
meg.” És ezt kell megszavazni. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: a Lanyi feltöltésével már nagyon régóta foglalkozik a 
Képviselı-testület. Nem tudom, hogy a VETÜSZ Kft. mennyire alkalmas erre a feladatra és, 
hogy akik részt vesznek a Lanyi Munkacsoportban, azok milyen módon teszik ezt. Jobbnak 
látnám, ha egy pályázatot írnánk ki, ahol lehetıség nyílna más cégnek is ajánlatot tennie a 
munka elvégzésére. Sajnálatos, hogy a korábbi szerzıdésünk alapján nem sikerült ezt a 
területet feltölteni. Nem támogatom a VETÜSZ Kft. megbízását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2005-ben - amikor ezt a témát elkezdtük tárgyalni – az 
Önkormányzat célkitőzése az volt, hogy kapjunk egy rekultivált területet, amelyen részben 
szabadidıparkot alakítanánk ki, részben pedig parcellázandó ipari területet kapnánk úgy, hogy 
ez nekünk ne kerüljön pénzbe. Az idı elırehaladtával kiderült, hogy erre a területre csak 
hulladékmentes inert anyagot lehet beszállítani, ami nem gazdaságos, hiszen az ilyen anyag 
beszállításáért nem nagyon, vagy csak alacsony összeget fizetnek. A feltöltést több tényezı is 
lassította: feljelentés miatt 1 évig állt a munka, késıbb a gazdasági válság miatt a vállalkozó 
nem nagyon tudott beszállítandó inert anyagot szerezni, azóta cége tönkrement, 
végelszámolás alatt áll. 2008. decemberében képviselı-testületi döntés alapján különbözı 
feltételeket szerettünk volna szabni a vállalkozónak, amelyet nem írt alá. A tavalyi év 
folyamán az engedélyek visszakerültek az Önkormányzat nevére, minden joggal mi 
rendelkezünk. 
A problémát az jelenti, hogy sok a fejlesztési terület a környékben, ahol ingyen fogadnak 
feltöltı anyagot.  
A januári rendkívüli képviselı-testületi ülésen, amikor egy eseti beszállításról döntöttünk már 
elmondtam, hogy informálódtunk az inert anyagok befogadási árairól, amelyek nagyon 
alacsonyak. 
Azért szeretnénk megbízni a VETÜSZ Kft.-t a feltöltés elvégzésével, mert rendelkeznek az 
ehhez szükséges jogosítvánnyal, és általunk ellenırizhetık, nem kell végelszámolástól 
tartanunk. Ugyanakkor nem vagyok ellene, hogy pályázatot írjunk ki erre a feladatra, de 
ennek a lefolytatása nagyon sok idıt vesz igénybe, és félı, hogy ismételten olyan cég kapja a 
feltöltést, aki ezt nem teljesíti. A VETÜSZ Kft. munkáját folyamatosan ellenırizni fogja a 
jórészt képviselıkbıl álló Munkacsoport, ami szintén biztosítékot jelent. 
Felmérettük a Lanyit geodétával, a szakvélemény alapján még 148.571 m3 anyag leterítése 
szükséges. Ezt a mennyiséget kicsit túlzónak érzem, de a szakember 1300 ponton mérte fel a 
területet. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: az elızı szerzıdést körültekintıbben kellett volna megkötni, 
akkor talán nem tartanánk itt. Attól, hogy piaci cégre bízzuk a munkát még nem jelenti azt, 
hogy az nem valósul meg. Pályázatot kell kiírni, és ha nem jelentkezik senki, akkor tényleg 
nincs más megoldás, mint hogy a VETÜSZ Kft.-vel végeztessük el a munkát, ami várhatóan 
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drága lesz, hiszen gépeket is kell vennie. Nem gondolom, hogy a Munkacsoport által 
megfelelıen ellenırizhetı lesz a munka, hiszen a képviselık a papírok alapján nem biztos, 
hogy kellıen fognak tudni informálódni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: cáfolnám, hogy a VETÜSZ Kft. drága, hiszen az utakat is 
kedvezı áron építették. Gépekkel rendelkeznek ık is és az alvállalkozók is.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: az elızı vállalkozó a 
területre szállított nagy mennyiségő földet, amelyért a pénzt felvette, de a földet nem terítette 
el. Ez a munka a költségével együtt ránk hárul. 
 
Balogh Csongor képviselı: Dabasi János azzal a kéréssel keresett meg, hogy részt vennék-e a 
Lanyi Munkacsoportban, mivel tagja voltam a korábbi munkacsoportnak is. Elmondta, hogy a 
VETÜSZ Kft.-t javasolják felkérni a feltöltés elvégzésére, amellyel kapcsolatban bennem is 
felmerültek kérdések. A VETÜSZ Kft. fı profilja a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása, de emellett sokrétő tevékenységet folytatni képes cég. Ami engem meggyızött az az, 
hogy az engedélyünk rövid idın belül lejár, minél hamarabb folytatni kellene a munkálatokat, 
illetve amennyiben a VETÜSZ Kft.-vel nem vagyunk megelégedve, úgy bármikor vissza 
tudjuk venni a megbízást.  
30 nap áll rendelkezésre arra, hogy a Kft. által elkészített töltési tervet tanulmányozzuk, 
véleményezzük és ötleteinkkel kiegészítsük. Amennyiben igény van rá, hogy nagyobb plénum 
fogadja el a töltési tervet, akkor erre van lehetıség. 
Abban egyetértek Gerencsér képviselı úrral, hogy ha a kezdeteknél megfelelı céggel 
kötöttünk volna szerzıdést, akkor az hasznot hozott volna a vállalkozásnak. Viszont a 
feltöltés jelenlegi stádiumában már egy piacon lévı társaság nem fogja elvállalni, mert a 
legpénzigényesebb munka maradt fent. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ez akkor jelentett volna jó üzletet bármely társaságnak, ha az 
eredeti elképzelések alapján a feltöltéshez sittet is lehetett volna felhasználni. Mivel csak 
hulladékmentes inert anyagot lehet beszállítani erre a területre, ezért nehézkes a feltöltés. 
A VETÜSZ Kft.-nek 30 napon belül el kell készítenie a feltöltési tervet, amelyet ha igény van 
rá, akkor beterjesztünk a Képviselı-testület elé megtárgyalásra. 
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: javaslom, hogy mivel a VETÜSZ Kft.-nek 30 nap áll 
rendelkezésre a feltöltési terv elkészítéséhez, ezen idı alatt adjunk lehetıséget más cégnek is 
a terv elkészítéséhez, így van lehetıség versenyeztetésre.  
 
Oláh László képviselı: a bizottsági ülésen meghatároztuk a VETÜSZ Kft. feladatát, amely 
szerint keresnek beszállítókat, fogadják és ellenırzik a beszállított anyagokat, errıl 
nyilvántartást vezetnek. Nem a VETÜSZ Kft. fogja körbejárni az országot és erre a területre 
földet betermelni, hanem felügyeli a beszállítási folyamatot.  
 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı: a módosító javaslat úgy szólt, hogy amíg várunk a VETÜSZ 
feltöltési tervére, addig más cég is tegyen ajánlatot ezekre a munkálatokra. Ha több ajánlat áll 
rendelkezésünkre, abból ki lehet választani a legmegfelelıbbet. 
 
Balogh Csongor képviselı: az elhangzott módosító indítvánnyal kapcsolatban szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a jelenleg meglévı engedély lejárta 2011. március 23., nem vagyok 
ellene, hogy pályáztassunk, de ez sok idıt vesz igénybe, az engedély pedig addigra lejár. 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr által 
elıterjesztett módosítást. 
 
Megállapítom, hogy Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr javaslatát a Képviselı-testület 2 igen 
szavazattal, 9 nem szavazattal és 4 tartózkodással elvetette. 
 
Megkérdezem a Lanyi Munkacsoportba delegálandó tagokat, hogy elvállalják-e ezt a 
megbízatást? 
 
Oláh László képviselı: igen, elvállalom. 
 
Balogh Csongor képviselı: igen, elvállalom. 
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: igen, elvállalom. 
 
Pável Béla: igen, elvállalom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Alattyányi István képviselı úr korábban jelezte, hogy elvállalja a 
Munkacsoport munkájában való részvételt. 
 
Szavazásra bocsátom a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság által elıterjesztett 
határozati javaslat elfogadását. 
 

18/2010. (I. 26.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés, 

367/14. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, un. „Lanyi tó” területének 
feltöltésére vonatkozó, a 25079-2/2006. számú építési engedélyben meghatározott 
feladatok ellátásával megbízza a VETÜSZ Kft.-t 2010. február 1-tıl az engedély 
érvényességének idıtartamára, 2011. március 23-ig. 

 
2. A VETÜSZ Kft.-nek a terület szennyezıdésmentes inert, hulladéknak nem minısülı 

anyaggal (föld, homok, kavics) történı feltöltéséért olyan árat kell a beszállítók felé 
megállapítania, amely legalább a rekultivációs költségeket fedezi.  

 
3. A Képviselı-testület felkéri a VETÜSZ Kft.-t, hogy a terület feltöltési tervét jelen 

határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül Vecsés Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának nyújtsa be. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a feltöltés folyamatos 

ellenırzése céljából az SZMSZ 46. §. (2) bekezdése alapján létrehoz egy 
munkacsoportot, amely munkacsoport tagjainak az alábbi személyeket választja 
meg: 

 
Alattyányi István 
Balogh Csongor 

Dabasi János 
Oláh László 
Pável Béla 
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Határid ı: azonnal; a VETÜSZ Kft. értesítésére és a feladatok átadására: 
a döntést követı 3 napon belül, a felöltési terv benyújtására: a 
döntést követı 30 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(14 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Deák F. u. 20. sz. alatti ingatlan övezeti módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot. 
 
Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje: szeretnénk bıvíteni a Bálint Ágnes 
Óvodát, mert ha elkezdıdik a Városközpont építése, akkor a volt Brunszvik Óvodából el kell 
helyezni a gyermekeket. A bıvítés érdekében az Önkormányzat megvásárolta a Deák F. u. 20. 
szám alatti területet, ahova egy 3 csoportszobás intézményt szeretnénk építeni, a 
késıbbiekben pedig összekapcsolni a két épületet. A tervezési munkálatok során kiderült, 
hogy egy övezeti határ metszi ezt a területet, ezáltal ez a rész a lakossági övezetbe tartozik, 
tehát a megengedett beépítettség 30 %-os. Ahhoz, hogy a tervezett épület megépítésre 
kerülhessen 40 %-os beépítettségi lehetıség szükséges, így városi övezetté, intézményi 
területté kell nyilvánítani ezt a részt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

19/2010. (I. 26.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés Város 
szabályozási tervérıl szóló 18/2006. (IX.28.) rendelet a Településszerkezeti Terv és a 
Szabályozási Terv módosítását határozza el az alábbi településfejlesztési döntés 
alapján: 
a Vecsés, Deák F. u. 20. sz. 4672. hrsz. alatti ingatlant kertvárosias lakóövezetbıl (Lke-
0-1) átsorolja településközponti vegyes területbe (Vt-2). 
   

Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(15 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17. napirendi pont: 
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Interpellációra válasz 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Oláh László képviselı urat, hogy interpellációjára 
kapott választ elfogadja-e? 
 
Oláh László képviselı: igen, elfogadom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérdezem Saska Istvánné képviselı asszonyt, hogy 
interpellációjára kapott választ elfogadja-e? 
 
Saska Istvánné képviselı: igen, elfogadom, bár az intézkedés óta sem történ változás, 
ugyanúgy nem lehet kilátni a keresztezıdésben. 
 
 
18. napirendi pont: 
Interpelláció 
 
Nincs. 
 
 
19. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Nincs. 
 
 
20. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: 2010. február 24-én, vasárnap a Magyar Kultúra Napja 
rendezvénysorozat keretében a Falusi Általános Iskolában fellépett a Presidance 
Táncegyüttes. Az elıadás nagyon színvonalas volt, sok érdeklıdı vett részt rajta. 
 
 
21. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkaterv szerint haladunk. 
Az idei évben nagyon korai dátummal lettek meghatározva az ülések, ezért február 16-a 
helyett 23-ára tesszük át a Képviselı-testület soron következı ülését. 
 
Balogh Csongor képviselı: napirendi pont javaslatom lenne. A költségvetési koncepció 
tárgyalása során felmerült, hogy a képviselık költségtérítésére vonatkozóan módosítani 
kellene a rendeletet, 1,- Ft alapilletményt kellene meghatározni. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ennek utána kell járni, hogy van-e erre lehetıség. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a költségvetés-tervezettel kapcsolatban 2010. február 2-án 16 
órától ismételten szeretnénk munkaértekezletet tartani, amelyre minden képviselıtársunkat 
várjuk. 
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A jelenlévıknek megköszönöm a munkát, a Képviselı-testület ülését 17 óra 25 perckor 
befejezte. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Víghné Bárány Tímea 


