
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 17/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. június 28-án (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 

Jelen vannak a késıbb érkezettel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. 
Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó 
Attila képviselık  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Tófalvi Mónika Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-
Profit Kft. ügyvezetı igazgatója, Prácki Péter Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft., 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Hanek Gábor szakértı, Vajda 
Ágnes oktatási referens, Albert Ildikó oktatási referens, dr. Szarvas Tibor Vecsési 
Egészségügyi Szolgálat igazgatója, dr. Petz Ádám fogorvos, Horváthné Gyurcsán Erika 
Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 9 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Alattyányi István jelezte távolmaradását, dr. Gerencsér Balázs késıbb érkezik. A Képviselı-
testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat „Vecsés Város belterületi útjainak fejlesztése” címő projekthez kapcsolódó Vecsés 
Város - Magyar utca területén út-és járdaépítés kivitelezési munkáira vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont felvételének elfogadását. 
 

146/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat 
„Vecsés Város belterületi útjainak fejlesztése” címő projekthez kapcsolódó Vecsés Város 
- Magyar utca területén út-és járdaépítés kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lezárására” címő elıterjesztést felveszi a zárt ülés napirendjei közé. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a Halmi téri iskolában óvodai férıhelyek kialakítására vonatkozó fenntartói döntések 
meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont levételének elfogadását. 
 

147/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
Halmi téri iskolában óvodai férıhelyek kialakítására vonatkozó fenntartói döntések 
meghozatalára” címő elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok sorrendiségét. 
 
 

148/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi környezet védelmérıl szóló 14/2002. (VIII.08.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt – jelenleg bérpótló 
juttatásban részesülı – személyek bérköltségeire és járulékaira 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat a 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális nyári gyermekétkeztetés 
fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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7. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Alapító Okiratának 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola AMI Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2011/12. tanévben indítható napközis csoportok számának 
meghatározására és létszámfejlesztésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
A „Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
A „Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
A „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
A „Vecsés Sportjáért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
17.Napirendi pont: 
Kérdés 
18.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
19.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülés: 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat dr. Pelcz Ádám fogorvos-jelölttel megbízási szerzıdés megkötésére vonatkozó 
szándéknyilatkozat kiadására  
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat „Vecsés Város belterületi útjainak fejlesztése” címő projekthez kapcsolódó Vecsés 
Város - Magyar utca területén út-és járdaépítés kivitelezési munkáira vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: A pályázatokat említem meg elıször. A körforgalom többlet 
támogatási igénye az illetékes minisztériumban aláírásra vár. Ezután tudunk eredményt 
hirdetni. Az öt utca pályázaton belül a Magyar utcával kapcsolatban ma döntünk. A 
Városközpont fejlesztéssel kapcsolatban a következıkrıl tudok beszámolni. A játszótér 
építésével kapcsolatban megjöttek a kivitelezési munkára vonatkozó ajánlatok. A téren az 
elmúlt hetekben a GYÁVIV Kft. munkatársai befejezték a vezetékcseréket. Látható, hogy a 
víztornyot is lefestették fehérre. A Városközpont szerzıdés módosítás ügyében csütörtökön 
megyünk a ProRégió ügynökséghez, hiszen hivatalosan még mindig a szint alatti parkoló a 
következı ütem, amit mi kiváltottunk felszín feletti parkolóra és a piactér teljes rendezésére. 
Az építkezési munkáknál legalább 1 hónapos csúszást lehet most prognosztizálni, valamint 
többletköltségekre is számítanunk kell. Május 26-án ellenırzést tartott az EUTAF. A 8 utca 
építésének végszámláit ellenırizték befejezve ezzel a tavaly megkezdett munkát, az 
eredményt várjuk. Beruházásaink közül a Bálint Ágnes Óvoda udvarát és kerítését szépítik, az 
épület mőszaki átadása megtörtént. Petıfi téren épül a kerítés, a Kölcsey utcában a járda és a 
vízelvezetı árok is. Hamarosan megkezdıdnek a nyári intézményi felújítások közel 30 millió 
Ft értékben. Vizsgáljuk a Halmi Iskolában további ovis csoportok elhelyezésének 
lehetıségeit.  A szükséges szakhatóságokkal egyeztettünk. Azért van szükség erre, mert 
rengeteg az óvodás. Az Üllıi úti külön szintő csomópont ügyében jön hozzánk csütörtökön 16 
órakor a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. Kérem a képviselıket, hogy aki tud, jöjjön el a 
tárgyalásra. A kisállomás végleges felújítási tervei elkészültek. Városi ünnepség sorozat 
rendben lezajlott. Külön kiemelném, hogy a „Fal nem épül ember nélkül” címő rockoperának 
óriási sikere volt. Gratulálok a szervezıknek, szereplıknek, nagyszerő produkció volt. Június 
elsı hétvégéjén a megszokott magas színvonalon került megrendezésre a Fogathajtó 
Világkupa, a magyar csapat bravúros szereplésével.  
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a Falusi Iskolában nemzetiségi szempontból az 
Oktatási Hivatal ellenırzést tartott. Errıl hivatalosan is megkaptuk a véleményt, amely 
nagyon pozitív volt.  
 
Pável Béla alpolgármester: a magyar soros EU-elnökség záró ünnepségének keretében 
Brüsszelben egy egyhetes rendezvénysorozaton Magyarország tájegységeit és hungaricumait 
mutatják be, amin vecsési káposztával Szabadosné Siller Katalin is részt vesz.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Oláh László képviselı úr a RETS program keretében kint járt 
Angliában, Cardiff-ban. Az errıl szóló beszámolóját a közérdekő bejelentések címő napirendi 
pontban fogja ismertetni. 
 
A Képviselık száma 10 fı, dr. Gerencsér Balázs képviselı úr megérkezett. 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: kézilabda kupára hívták meg fiatal kézilabdás 
lányainkat és az öreg fiúkat Erdélybe. Ezen a rendezvényen a lányok második helyezést, a 
fiúk pedig elsı helyezést értek el. Az ottani polgármester úr üdvözletét küldte a Képviselı-
testületnek. 
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Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

149/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

150/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi környezet védelmérıl szóló 14/2002. (VIII.08.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet, 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

23/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 23/201l. (VI.30.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet 
védelmérıl szóló 14/2002. (VIII.8.) rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt – jelenleg bérpótló 
juttatásban részesülı – személyek bérköltségeire és járulékaira 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 1 
millió forint elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek a 20 fı megbízási szerzıdésének és 
orvosi vizsgálatának fedezetére. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

151/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3/b melléklet 1.8.1. során „Általános 
Tartalék” el ıirányzat összegébıl 1.028.600 Ft átcsoportosítását engedélyezi – jelenleg 
bérpótló juttatásban részesülı - 20 fı, 4 órás, 1 hónapos idıtartamú megbízási 
szerzıdésének (bér és járulékai) és orvosi vizsgálatának fedezetére. 

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

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

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
      polgármester 
Határid ı: azonnal, 

       a költségvetési rendelet módosítására:   
       a 2011. szeptember havi ülés  
       (II. negyedévi módosítás) 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont 
Javaslat a 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális nyári gyermekétkeztetés 
fedezetének biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Nagyon sok gyermeket tudunk ilyen módon is 
segíteni. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést, 
szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 80 gyermek nyári étkeztetését jelenti, ez 
nagyon nagy segítség a családoknak. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és szintén elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 160 gyermekbıl, 80 gyermeket tud támogatni az önkormányzat, a 
másik 80-at az állam finanszírozza. Mindenképpen érdemes ezt támogatni. Szavazásra teszem 
fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

152/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. 

évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II.21.) rendelet 3/b. számú melléklet 1.8.1. „Általános 
Tartalék” sor terhére 1.332.000 Ft-ot biztosít a 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet elıírása 
alapján a rászoruló gyermekek nyári szociális étkeztetésére.  
 

2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtásához a saját forrásból biztosított 1.332.000 Ft 
összeggel és a 16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján nyert 1.332.000 Ft összegő 
támogatással a Központi Konyha költségvetésének elıirányzatát kell megnövelni a feladat 
elvégzéséhez.  

 
3. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 25/2011. (V.4.) SzB határozat alapján elkülönített 

2.664.000 Ft összeget visszahelyezi a „Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” 
elıirányzatába.  

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
             Felelıs:     Szlahó Csaba polgármester 

      Határid ı: azonnal  
                        az intézményvezetı értesítése a döntést követı 8 napon belül    

                                    a költségvetési rendelet II. negyedévi  módosításakor  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat a Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az alapító okiratok módosítására azért volt 
szükség, mert jogszabályi változások történtek. A törvény szerint ilyenkor akkor kell 
módosítani az alapító okiratot, ha az egyéb okok miatt is változtatásra szorul. Az egyéb ok 
volt például a Kisfaludy utcai Óvodánál és a Falusi Általános Iskolánál a névváltozás. A 
Kisfaludy utcai Óvoda körzetének és a Falusi Óvoda körzetének a megváltoztatása. A 
Kisfaludy utcai Óvoda Alapító Okiratának módosítását a bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: tárgyaltuk az elıterjesztést és egyetértési jogunkat adtuk a 
határozati javaslathoz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

153/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisfaludy u-i Óvoda 181/2009. 

(VIII. 31.) határozat 8. pontjával elfogadott Alapító Okiratát 2011. szeptember 1. napjával 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt törli és helyébe az alábbi bevezetı lép: 

 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.)          
határozat 8. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratot módosítja a …./2011. (VI.28.)       
határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Mosolyország Óvoda – Lachenland 
Kindergarten, mint önállóan mőködı költségvetési szervnek az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı Alapító 
Okiratát.” 

 
b) Az Alapító Okirat 1. pontjában:   

 
„A költségvetési szerv neve: Kisfaludy utcai Óvoda” neve szövegrészt az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
      „A költségvetési szerv neve: Mosolyország Óvoda- Lachenland Kindergarten”. 
 

c) Az Alapító Okirat 9. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9. pont lép: 
 
„9.   A költségvetési szerv mőködési köre: Vecsés, Fı út (Budapest felıl), Anna         

  utca, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt Budapest felé esı  
  településrészen, lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezı óvodás korú  
  gyermekek vonatkozásában.”      

 
d) Az Alapító Okirat 12. c) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. c) pont lép: 

 
„c)   Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján (gazdálkodási jogkör):     
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        Önállóan mőködı költségvetési szerv.  
  Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri     
  Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetıje látja el.” 

 
e) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 
„14.  A költségvetési szerv tevékenységei:  

    Szakágazat megnevezése:  óvodai nevelés 
    Szakágazat száma:   851 020 

 
a)     Alaptevékenysége: nevelı-oktató tevékenység 

      német nemzetiségi tevékenység 
      óvodai intézményi étkeztetés 
 

     Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 

851 000   Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak   
                 komplex támogatása 

  851 011   Óvodai nevelés, ellátás  
    851 013   Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
    562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 

562 917   Munkahelyi étkeztetés 
    561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás (elvitelre) 

     
b)     Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 

  
c)      A költségvetési szerv csoportjainak száma:    4 csoport 

     A költségvetési szervnél felvehetı maximális gyermeklétszám:    120 fı” 
 
 

f) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2011. szeptember 1.” 
                         

2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı Módosító 
Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidı:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2011. 07 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2011. 07. 31. 
 

       Felelıs: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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7. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Nemzetiségi Óvoda – Dorfkindergarten Wetschesch Alapító Okiratának 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az elıterjesztést az Oktatási Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Tófalvi Mónika NNÖK elnöke: a tárgyaltuk az elıterjesztést és egyetértési jogunkat adtuk a 
határozati javaslathoz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

154/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Falusi Nemzetiségi Óvoda – 

Dorfkindergarten Wetschesch 181/2009. (VIII. 31.) határozat 7. pontjával elfogadott 
Alapító Okiratát 2011. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt törli és helyébe az alábbi bevezetı lép: 

 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.)          
határozat 7. pontjával jóváhagyott Alapító Okiratot módosítja a …./2011. (VI.28.) 
határozattal és egységes szerkezetben kiadja a Falusi Nemzetiségi Óvoda – 
Dorfkindergarten Wetschesch, mint önállóan mőködı költségvetési szervnek az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek 
megfelelı Alapító Okiratát.” 

 
b) Az Alapító Okirat 9. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 9. pont lép: 

 
„9.   A költségvetési szerv mőködési köre: Vecsés, Fı út (Budapest felıl), Anna         

  utca, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt Üllı felé esı  
  településrészen, lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezı óvodás korú  
  gyermekek vonatkozásában.”      

 
c) Az Alapító Okirat 12. c) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. c) pont lép: 

 
„c)   Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján (gazdálkodási jogkör):     
        Önállóan mőködı költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri     
  Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
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  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetıje látja el.” 
 

d) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 
 
„14.  A költségvetési szerv tevékenységei:  

    Szakágazat megnevezése:  óvodai nevelés 
    Szakágazat száma:   851 020 

 
a)    Alaptevékenysége: nevelı-oktató tevékenység 

      német nemzetiségi tevékenység 
      óvodai intézményi étkeztetés 

     Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 

851 000   Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak   
                 komplex támogatása 

  851 011   Óvodai nevelés, ellátás  
    851 013   Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
    562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 

562 917   Munkahelyi étkeztetés 
    561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás (elvitelre) 

     
b)    Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 

  
c)     A költségvetési szerv csoportjainak száma:    5 csoport 

     A költségvetési szervnél felvehetı maximális gyermeklétszám:    150 fı” 
 

e) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2011. szeptember 1. 
       
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 

Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidı:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2011. 07 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2011. 07. 31. 
 

       Felelıs: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az elıterjesztést az Oktatási Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

155/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Falusi Általános Iskola – 

Dorfschule Wetschesch a 181/2009.  (VIII.31.) határozat 2. pontjával jóváhagyott és a 
259/2009. (XI.17.) határozattal módosított Alapító Okiratát 2011. szeptember 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezetı 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.)          

            határozat 2. pontjával elfogadott és a 259/2009. (XI.17.) határozattal módosított  
            Alapító  Okiratot módosítja a …../2011. (VI.28.) határozattal és egységes  
            szerkezetben kiadja a  „Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és  
            Kétnyelvő Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch”,   
            mint önállóan mőködı költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi  
            XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.)  
            Korm. rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı Alapító Okiratát.” 
 

b) Az Alapító Okirat 1. pontjában:   
 
„A költségvetési szerv neve: Falusi Általános Iskola – Dorfschule Wetschesch 
neve szövegrészt az alábbiak szerint módosítja: 

 
                  „A költségvetési szerv neve:     Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és   
                                                                 Kétnyelvő Általános Iskola –  
                                                                 Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch”.   
 

c) Az Alapító Okirat 12. c) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. c) pont lép: 
 
„c)   Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján (gazdálkodási jogkör):     
        Önállóan mőködı költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri     
  Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetıje látja el.” 

 
d) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 
„14.  A költségvetési szerv tevékenységei:  
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    Szakágazat megnevezése:  alapfokú oktatás 
     Szakágazat száma:   852 010 

 
          a.) Alaptevékenysége: nevelési-oktatási feladat 
      német nemzetiségi nyelvoktatás 

     német kétnyelvő kisebbségi oktatás 
     napközi otthoni nevelés 
     tanulószobai nevelés 

iskolai intézményi étkeztetés 
 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
  852 000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak    
                                             komplex támogatása 

852 011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  
    oktatása (1 – 4 évfolyam)     

852 013   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali      
                rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása  
                (1 – 4 évfolyam) 
852 021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  

    oktatása (5 – 8 évfolyam) 
852 023   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali      
                rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása  
                (5 – 8 évfolyam) 

    855 911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés   
    855 913   Nemzeti és etnikai tanulók napközi otthoni nevelése 
    855 914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
    855 916   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai  

    tanulószobai nevelése 
                                               479 901   Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél   
    562 913   Iskolai intézményi étkeztetés  
    931 204   Iskolai, diáksport – tevékenység és - támogatása  
    910 121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
    910 123   Könyvtári szolgáltatás 
                                               562 917   Munkahelyi étkeztetés 

    561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás (elvitelre) 
   682 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban: 2% 

  
b.)    Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
 
c.)     A költségvetési szerv évfolyamainak száma:    8 évfolyam 

   A költségvetési szervnél felvehetı maximális tanulólétszám:    470 fı” 
 

e) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2011. szeptember 1.” 
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2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
       Határidı:  azonnal,  

                  a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2011. 07 . 31. 
                  a MÁK-nak megküldésre:  2011. 07. 31. 
 

        Felelıs: Szlahó Csaba  
                          polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

156/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Halmi Telepi Általános Iskola   

181/2009.  (VIII.31.) határozat 5. pontjával jóváhagyott és a 262/2009. (XI.17.) 
határozattal módosított Alapító Okiratát 2011. szeptember 1. napjával az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezetı 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.)          

            határozat 5. pontjával elfogadott és a 262/2009. (XI.17.) határozattal módosított  
            Alapító  Okiratot módosítja a …../2011. (VI.28.) határozattal és egységes  
            szerkezetben kiadja  a Halmi Telepi Általános Iskola, mint önállóan mőködı    
            költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az  
            államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet tartalmi  
            követelményeinek megfelelı Alapító Okiratát.” 
 
 



 15 

b) Az Alapító Okirat 12. c) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. c) pont lép: 
 
„c)   Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján (gazdálkodási jogkör):     
        Önállóan mőködı költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri     
  Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetıje látja el.” 

 
c) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 
„14.  A költségvetési szerv tevékenységei:  

    Szakágazat megnevezése:  alapfokú oktatás 
     Szakágazat száma:   852 010 

 
a.)  Alaptevékenysége:  nevelési-oktatási feladat 

      emelt szintő testnevelés tantárgy oktatásának  
                                                           2011. szeptember 1-tıl történı megszüntetése  
                                                           kimenı rendszerben 
      emelt óraszámú angol nyelv oktatása az  
                                                           1 – 3. évfolyamom 
      emelt szintő angol nyelv oktatása 4. évfolyamtól  
                                                           kezdıdıen 2011. szeptember 1-tıl felmenı  
                                                           rendszerben 
      napközi otthoni nevelés 

     tanulószobai nevelés 
iskolai intézményi étkeztetés 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
  852 000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak    
                                        komplex támogatása 

852 011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,  
    oktatása (1 – 4 évfolyam)     

852 021   Általános iskolai tanulók nappali rendszerő     
                                                               nevelése, oktatása (5 – 8 évfolyam) 
    855 911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés   
    855 914   Általános iskolai tanulószobai nevelés 
    479 901   Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél   
    562 913   Iskolai intézményi étkeztetés  
    931 204   Iskolai, diáksport – tevékenység és - támogatása  
    910 121   Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
    910 123   Könyvtári szolgáltatás 
                                               562 917   Munkahelyi étkeztetés 

    561 000   Éttermi, mozgó vendéglátás (elvitelre) 
   682 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
b.)    Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 
 
c.)     A költségvetési szerv évfolyamainak száma:    8 évfolyam 

   A költségvetési szervnél felvehetı maximális tanulólétszám:    305 fı” 
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d) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2011. szeptember 1.” 
 
                         

2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidı:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2011. 07 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2011. 07. 31. 
 

       Felelıs: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Zeneiskola AMI Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az elıterjesztést az Oktatási Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

157/2011. (VI.28.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Zeneiskola Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény 181/2009.  (VIII.31.) határozat 6. pontjával jóváhagyott 
Alapító Okiratát 2011. szeptember 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) Az Alapító Okirat bevezetı szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi bevezetı 

lép: 
 
„Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 181/2009. (VIII.31.)          

            határozat 6. pontjával elfogadott Alapító  Okiratot módosítja a …../2011. (VI.28.)  
            határozattal és egység szerkezetben kiadja  a Vecsési Zeneiskola Alapfokú  
            Mővészetoktatási Intézmény, mint önállóan mőködı költségvetési szervnek az  
            államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési    
            rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek  
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            megfelelı Alapító Okiratát.” 
 

b) Az Alapító Okirat 12. c) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 12. c) pont lép: 
 
„c)   Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján (gazdálkodási jogkör):     
        Önállóan mőködı költségvetési szerv.  

  Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri     
  Hivatalának Pénzügyi Osztálya látja el. 
  A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és   
  bérgazdálkodási jogkört a költségvetési szerv vezetıje látja el.” 

 
c) Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 14. pont lép: 

 
„14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  alapfokú mővészetoktatás 
Szakágazat száma:   852 020 

 
a.) Alaptevékenysége:  zenei – oktató tevékenység 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma: 
 

852 000   Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak    
                                        komplex támogatása 

852 031   Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban  
 
    b.)     Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 

  
c.)      A költségvetési szerv tagozatainak száma:    2 tagozat (A és B) 
         A költségvetési szervnél felvehetı maximális tanulólétszám:    225 fı 
 
         2011. szeptember 1-tıl kimenı rendszerő megszüntetéssel 2026/2027.    
         tanévig a tanszakok megnevezése: 

Hangszeres tanszakok: fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, 
trombita, kürt, harsona, tuba, ütı, gitár, 
zongora, szintetizátor, harmonika, 
hegedő, gordonka 

   Elméleti tanszakok:    szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom 
   Egyéb tantárgyak:     zenekar, kórus 
   Egyéb tanszak:    kamarazene 
 
  2011. szeptember 1-tıl  felmenı rendszerő bevezetéssel: 
                        Klasszikus zene:  
                        Tanszakok és tantárgyak: 
                        Fafúvós tanszak tantárgyai: fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, 
  Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona, tuba 
  Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütı 
  Billentyős tanszak tantárgyai: zongora 
      Vonós tanszak tárgyai: hegedő, hegedő, gordonka 
  Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelezı, szolfézs, zenetörténet-        



 18 

                                                                            zeneirodalom 
  Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 
 

Elektroakusztikus zene:   
Tanszakok és tantárgyak: 
Billentyős tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelezı, szolfézs, zenetörténet-        
                                                    zeneirodalom 
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene” 

 
d) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondat szövegrészt visszavonja és helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2011. szeptember 1.” 
 
                         

2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 
Módosító Okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok kiadásáról. 

 
      Határidı:  azonnal,  

             a Módosító Okirat és az Alapító Okirat kiadására: 2011. 07 . 31. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2011. 07. 31. 
 

       Felelıs: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat az általános iskolákban a 2011/12. tanévben indítható napközis csoportok számának 
meghatározására és létszámfejlesztésekre 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az elıterjesztést az Oktatási Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: Vecsésen jelenleg sok gyermek van, természetes igénye az 
intézményeinknek, hogy próbálják kis létszámmal mőködtetni a napközis csoportokat, 
hivatkozva arra, hogy a nevelési munka így könnyebb. Szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
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158/2011. (VI.28.) határozat 
 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben az általános 

iskolai napközis és tanulószobai csoportok számát az alábbiakban határozza meg:  
 
Falusi Általános Iskola: napközis csoportok száma: 5 csoport 
                                         ebbıl: 4 csoport határozatlan idejő, 1 csoport a 2011/2012.        
                                                    tanévre határozott idejő 
                                         tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 
 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola: napközis csoportok száma: 4 csoport 
                                                                    ebbıl: 4 csoport határozatlan idejő,    
                                                                    tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 
 
Petıfi Sándor Általános Iskola: napközis csoportok száma: 4 csoport 
                                                      ebbıl: 3 csoport határozatlan idejő, 1 csoport a     
                                                                 2011/2012. tanévre határozott idejő 
                                                      tanulószobai csoportok száma: 1 csoport 

 
Halmi Telepi Általános Iskola: napközis csoportok száma: 3 csoport 
                                                     ebbıl: 2 csoport határozatlan idejő, 1 csoport a     
                                                                 2011/2012. tanévre határozott idejő 
                                                     tanulószobai csoportok száma: 1 csoport. 
 

2. A Képviselı-testület a napközis csoportok vezetésére  
 

� A Falusi Általános Iskolának 1 fı határozott idejő pedagógus álláshelyet biztosít 
2011. szeptember 1-tıl 2012. június 30-ig  

� A Petıfi Sándor Általános Iskolánál a határozatlan idejő napközi vezetıi 
pedagógus álláshelyek számát 1 fıvel csökkenti, ezzel az álláshellyel megnöveli az 
általános iskolai oktatás 1-4. évfolyam szakfeladatán a pedagógus álláshelyek 
számát az iskola otthonos oktatási forma miatt 

� A Petıfi Sándor Általános Iskolának 1 fı határozott idejő pedagógus álláshelyet 
biztosít 2011. szeptember 1-tıl 2012. június 30-ig 

�  A Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolának 1 fı határozatlan idejő pedagógus 
álláshelyet biztosít 2011. július 1-tıl 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított  1992. évi XXXIII. törvényben 
szabályozott bérezés szerint. A tervezett bérfedezetet, mely a határozat mellékletét képzi,  
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011. rendelet 7/a. számú melléklet 
3.7. ”Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék” sor terhére 2.173.017 Ft-ot biztosít.  

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pontban foglalt döntés végrehajtása 

érdekében a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
            Felelıs:     Szlahó Csaba 
                    polgármester 
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Határid ı: azonnal  
                  az intézményvezetık értesítése a döntést követı 8 napon belül    
                  a költségvetési rendelet II. negyedévi  módosításakor 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
A „Vecsés Egészségügyéért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

159/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Egészségügyéért 
Közalapítvány 2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
A „Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Gazdasági Bizottsági tag: Alattyányi István bizottsági elnök távollétében 
ismertetem a bizottság álláspontját. Alapos és részletes a beszámoló, tartalmazza az 
önkormányzattól kapott támogatásokat és a különbözı szponzoroktól kapott összegeket, és azt 
is, hogy ezeket mire költötték. Az ülésen nehezményezték a közalapítvány elnökének 
távollétét. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

160/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Közrendjéért és 
Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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14. napirendi pont: 
A „Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Kérdezem a közalapítvány 
elnökét, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót.  
 
Horváthné Gyurcsán Erika Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány elnöke: nem kívánom 
kiegészíteni. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.  
 

161/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Tájékoztatásáért 
Közalapítvány 2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
A „Vecsés Sportjáért Közalapítvány” 2010. évi beszámolója 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 
 

162/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Sportjáért 
Közalapítvány 2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: a beszámoló írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a beszámoló mindenre kiterjedı, pontosan 
kidolgozott anyag. Köszönjük a fıorvos úr munkáját. A bizottság egyhangúan elfogadásra 
javasolja a beszámoló elfogadását a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag valóban alapos, mindenre kiterjedı beszámoló. 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.  
 
 

163/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
2010. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
17.Napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László képviselı: a Lırinci út végén a Business Centernél elég komoly parkoló van 
kialakítva, van egy buszmegálló is. Szóvá tették már többen, hogy nincsen kitéve 
szemeteskuka. Nagyon sok kamion parkol itt, rengeteg a szemét.  
 
18.Napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Szlahó Csaba polgármester: átadom a szót Oláh László képviselı úrnak, hogy Cardiff-ban tett 
látogatásáról tájékoztassa a Képviselı-testületet. 
 
Oláh László képviselı: az Interreg IVC RETS pályázat keretén belül lehetıségem volt 
Angliába kiutazni, Cardiff-ba. Olyan elıadáson vettem részt, ahol iskolák, középiskolák és 
különbözı egyetemek tanárai voltak az elıadók. Nagyon komolyan foglalkoznak már a 
gyermekek azon fajta tájékoztatásával és oktatásával, hogy a megújuló energiaforrások 
milyen fontosak. Különbözı technológiákat mutattak be arról, hogy a gyerekekkel hogyan, 
milyen körülmények között foglalkoznak. Az általunk vitt beszámolónak örültek, tetszett 
nekik, meg is kerestek lehetıségekkel, hogy a RETS programban résztvevı országokkal egy 
közös bemutatót tarthatnánk. Átadom a szót Práczki Péter úrnak.  
 
Práczki Péter Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Nonprofit Kft. munkatársa: örülök 
annak, hogy a polgármester úr, jegyzı asszony és az alpolgármester úr után egy képviselı is 
részt vett ezen a programsorozaton. A következı helyszín Portugália lesz. A legfontosabb, 
hogy két részt vevı is megkeresett minket együttmőködési szándékkal. Továbbra is folytatni 
kell ezt az irányt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem, kinek van kérdése hozzászólása a beszámolóval 
kapcsolatban? 
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Nincs 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

164/2011. (VI.28.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Oláh László képviselı úr az 
Interreg IVC RETS pályázat keretén belül, Cardiff-ban tett látogatásáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
19.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem, kinek van napirendi javaslata? 
 
Nincs. 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Kun Csabáné 


