
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 6/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. március 22-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, 
Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc 
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla, alpolgármester, Frühwirthné Halász Melinda Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettese, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási 
Osztályvezetı, Hegedős J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi 
Osztály vezetıje, Bánné Nagy Eszter Semmelweis Bölcsıde vezetıje, Hanek Gábor Vecsés 
Települési Polgárır Egyesület elnöke, Varga István VSE elnöke, dr. Szarvas Tibor Szakorvosi 
Rendelıintézet igazgatója, dr. Vámos István háziorvos-jelölt 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 11 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom a következı napirendi pontokat: 
 
Javaslat a Vecsés, Toldy F. u. 29. sz. alatti ingatlanon lakó-, és melléképület bontására 
vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Vecsési Futball Club 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a Vecsés, Jókai u. 6. sz. alatti Tájház udvarában nyitott szín építésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontokat. 
 

38/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a következı 
elıterjesztéseket felveszi napirendjei közé: 
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Javaslat a Vecsés, Toldy F. u. 29. sz. alatti ingatlanon lakó-, és melléképület bontására 
vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a Vecsési Futball Club 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a Vecsés, Jókai u. 6. sz. alatti Tájház udvarában nyitott szín építésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: levételre javaslom a következı napirendi pontokat: 
 
Javaslat Vecsés Város Építési Szabályzatának (VÉSZ), valamint T-1 és T-8 jelő szabályozási 
terveinek módosítására és a tervezett Alacskai út – a 1203/37 hrsz. – Gyál közigazgatási határ 
– Budapest Fıváros XVIII. kerület közigazgatási határ által határolt terület Szabályozási 
tervének jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Berényi Mária URBANITAS Kft. 
  Szinai János fıépítész 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával 
jóváhagyott Településszerkezeti terv módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Berényi Mária URBANITAS Kft. 
  Szinai János fıépítész 
 
Javaslat új vecsési monográfia kiadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Beszámoló a fıépítész 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a „Javaslat Vecsés Város Építési Szabályzatának (VÉSZ), valamint T-1 
és T-8 jelő szabályozási terveinek módosítására és a tervezett Alacskai út – a 1203/37 hrsz. – 
Gyál közigazgatási határ – Budapest Fıváros XVIII. kerület közigazgatási határ által határolt 
terület Szabályozási tervének jóváhagyására” címő elıterjesztés levételét. 
 

39/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város Építési Szabályzatának (VÉSZ), valamint T-1 és T-8 jelő szabályozási terveinek 
módosítására és a tervezett Alacskai út – a 1203/37 hrsz. – Gyál közigazgatási határ – 
Budapest Fıváros XVIII. kerület közigazgatási határ által határolt terület Szabályozási 
tervének jóváhagyására” címő elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „Javaslat Vecsés Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti terv 
módosítására” címő elıterjesztés levételét. 
 

40/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat Vecsés 
Város Önkormányzat Képviselı-testülete 154/2006. (IX.19.) határozatával jóváhagyott 
Településszerkezeti terv módosítására” címő elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „Javaslat új vecsési monográfia 
kiadására” címő elıterjesztés levételét. 
 

41/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat új 
vecsési monográfia kiadására” címő elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a „Beszámoló a fıépítész 2010. évi 
munkájáról” címő elıterjesztés levételét. 
 

42/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Beszámoló a 
fıépítész 2010. évi munkájáról” címő elıterjesztést leveszi napirendjérıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a végleges napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje 
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4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodákba történı jelentkezés módjáról 
valamint az óvodai felvételek idıpontjáról, továbbá az önkormányzat fenntartásában mőködı 
óvodák mőködési (felvételi) körzeteirıl szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési 
díjairól és a tandíjakról szóló 17/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli 
házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl 
és díjairól szóló 26/2010. (XI.26.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható elsı osztályok számának meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda telephelyen mőködı három óvodai csoportjának 
átszervezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Kurhéjja Mihály, ILCO Egyesület elnöke 
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13. napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat Molnár Jusztina kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi döntések 
meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Toldy F. u. 29. sz. alatti ingatlanon lakó-, és melléképület bontására 
vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Jókai u. 6. sz. alatti Tájház udvarában nyitott szín építésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Bölcsıde 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Bánné Nagy Eszter, intézményvezetı 
 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportegyesület 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Varga István VSE elnök 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Települési Polgárır Egyesület 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester 
Meghívott: Hanek Gábor egyesületi elnök 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Saska Istvánné, bizottsági elnök 
 
21. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Futball Club 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
23. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
 



 6 

Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat dr. Vámos István háziorvos-jelölttel háziorvosi megbízási szerzıdés megkötésére 
vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: dr. Vámos István 
 dr. Fekete Károly 
 dr. Szarvas Tibor 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat fejlesztési hitel felvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a napirendi pontok végleges sorrendjének elfogadását. 
 

43/2011. (III.22.) 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 szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Pereginé Vodila Terézia Gondozási Központ vezetıje 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodákba történı jelentkezés módjáról 
valamint az óvodai felvételek idıpontjáról, továbbá az önkormányzat fenntartásában mőködı 
óvodák mőködési (felvételi) körzeteirıl szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési 
díjairól és a tandíjakról szóló 17/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli 
házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl 
és díjairól szóló 26/2010. (XI.26.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható elsı osztályok számának meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda telephelyen mőködı három óvodai csoportjának 
átszervezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Kurhéjja Mihály, ILCO Egyesület elnöke 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat Molnár Jusztina kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi döntések 
meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Toldy F. u. 29. sz. alatti ingatlanon lakó-, és melléképület bontására 
vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Jókai u. 6. sz. alatti Tájház udvarában nyitott szín építésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
17. napirendi pont: 
Beszámoló a Bölcsıde 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Bánné Nagy Eszter, intézményvezetı 
 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Sportegyesület 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Varga István VSE elnök 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Települési Polgárır Egyesület 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester 
Meghívott: Hanek Gábor egyesületi elnök 
 
20. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Saska Istvánné, bizottsági elnök 
 
21. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Futball Club 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
22. napirendi pont: 
Kérdés 
23. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
25. napirendi pont: 
Javaslat dr. Vámos István háziorvos-jelölttel háziorvosi megbízási szerzıdés megkötésére 
vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: dr. Vámos István 
 dr. Fekete Károly 
 dr. Szarvas Tibor 
 
26. napirendi pont: 
Javaslat fejlesztési hitel felvételére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: március 3-án az eredményhirdetés után aláírtuk a Mővelıdési 
Központra vonatkozó kivitelezési szerzıdést. Március 8-án megtörtént a munkaterület 
átadása. Mint látható a munkálatok elindultak, a régi óvoda épületét már elbontották. 
Hamarosan ki kell írnunk a Mővelıdési Központra illetve a Semmelweis Bölcsıdére 
vonatkozó eszközbeszerzési pályázatunkat is. A városközpont második lépcsıjének 
megvalósításáért az építési engedélyek módosítására van még szükség, ezek beszerzése után 
reméljük, elindíthatjuk a második lépcsıre vonatkozó közbeszerzési eljárást is.  
Idıközben a volt óvodaépületbıl a Bálint Ágnes Óvoda három csoportját elköltöztettük, a 
gyermekek az új, szebb környezetbe zökkenımentesen beilleszkedtek. A szülıket február 23-
án szülıi értekezleten tájékoztattuk a várható eseményekrıl és a költözésrıl. 
 
Városközpont építésérıl nyitókonferenciát tartunk március 25-én délelıtt a házasságkötı 
teremben.  
A vasúti átjáróknál a külön szintő csomópontok tervezése zajlik, a szükséges egyeztetések 
miatt rendszeres kapcsolatban vagyunk a NIF illetékeseivel. A testület a múlt alkalommal 
döntött az Üllıi úti csomópont tervezési hiányosságairól, ez nem támogattuk, ennek ellenére 
szeretnék, ha ezzel a témával továbbra is foglalkoznánk, és valamilyen megoldást találnánk.  
Az állomás épületek, peronok illetve kisállomásnál a P+R és B+R parkolók esetében szintén 
folyik az engedélyezési eljárás, s reményeink szerint hamarosan a beruházások is 
megindulhatnak. Elismerem, hogy nincs könnyő dolga a Vagyongazdálkodási Osztály 
munkatársának, Geiger Gizellának, mivel az állami szervekkel történı egyeztetések nem 
zökkenımentesek.  
Várhatóan a jövı héten megkapjuk a módosított építési engedélyeket a CBA körforgalommal 
kapcsolatosan és utána a NIF megindíthatja és bonyolíthatja a közbeszerzési eljárást. 
Amennyiben ez március végéig megindul, nyár végén, ısz elején adhatjuk át a forgalomnak a 
körforgalmat. Itt szeretném megjegyezni, az eredetileg kitőzött március közepi idıpontot a 
közbeszerzés kiírására vonatkozóan a közmővek áttervezése és az idıközbeni 
szabványmódosulások miatt nem tudták tartani. 
Március 10-én bent jártunk az Egyenlı Bánásmód Hatóságnál, ahol az eljárást egyelıre 
felfüggesztették ellenünk, ugyanis ık is a felettes szervhez fordultak állásfoglalásért a törvény 
mellékletének értelmezését illetıen. 
 
A képviselık száma 10 fı, dr. Gerencsér Balázs kiment a terembıl. 
 
Peres ügyeinkrıl szeretném tájékoztatni a képviselıket. A Molnár-Gálik kontra önkormányzat 
perben az elsıfokú ítélet használati díj fizetésére kötelezett bennünket, plusz a terület 
rekultiválására. Fellebbezésünket beadtuk. 
A Hungaro Pharma Zrt. ellen elsı fokon megnyertük a pert.  
Meghívást kaptunk március 18-án, pénteken a Sky Court átadó ünnepségére, melyen jegyzı 
asszonnyal részt vettünk.  
Sajnálatos hír, elhalálozott Molnár Jusztínia városunk díszpolgára, búcsúztatása március 18-
án volt a Felsıtelepi Római Katolikus templomban, végsı nyugalomba Hódmezıvásárhelyen, 
március 25-én helyezik. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
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44/2011. (III.22.) 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: a beszámolót írásban kiküldtük, mivel kérdés, hozzászólás nincs, 
szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

45/2011. (III.22.) 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 szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
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 megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

8/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 8/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló 20/2003. (XI. 25.) rendelet módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású óvodákba történı jelentkezés módjáról 
valamint az óvodai felvételek idıpontjáról, továbbá az önkormányzat fenntartásában mőködı 
óvodák mőködési (felvételi) körzeteirıl szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet 
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 Oktatási Bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

9/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzati fenntartású óvodákba történı jelentkezés módjáról valamint az óvodai 
felvételek idıpontjáról, továbbá az önkormányzat fenntartásában mőködı óvodák 
mőködési (felvételi) körzeteirıl szóló 11/2010. (III.26.) önkormányzati rendelete 
módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 

5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési 
díjairól és a tandíjakról szóló 17/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet 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 Oktatási Bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
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10/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési díjairól és a 
tandíjakról szóló 17/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 

6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, a Sport Bizottság módosító indítványa 
kiosztásra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán, Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a 
módosító javaslattal elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: nem támogatom a Sport Bizottság 
módosító javaslatát, mivel az eredeti kiírás olyan megfogalmazásban van, amely nem teszi 
szükségessé a módosítást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Sport Bizottság úgy értelmezte, hogy az, aki 20 évnél kevesebb 
idıt tölt el edzıként nem kaphat semmilyen elismerést, ezért javasoltak módosítást. Az eredeti 
megfogalmazásban viszont benne van, hogy „vagy öregbítette Vecsés sportéletének hírnevét” 
tehát kaphat attól függetlenül, hogy hány évet töltött el edzıként. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
módosítás nélkül javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az eredeti rendelet-tervezet elfogadását. 
 

11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét a 
sport területén adományozható kitüntetések alapításáról és adományozásának 
rendjérıl. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
felvetette, hogy a kuratóriumi tagságban ne legyen benne a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke.  
 
A képviselık száma 11 fı, dr. Gerencsér Balázs visszajött. 
 
Halászné Frühwirth Melinda NNÖK elnökhelyettes: a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tárgyalta az elıterjesztést és egyetértési jogát adta.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és javasolja az „egyéb munkáltató jogviszony” helyett „egyéb jogviszony” 
meghatározás kerüljön bele a rendeletbe. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mint elıterjesztı a módosító javaslatokat befogadom. Szavazásra 
teszem fel a módosított rendelet elfogadását. 
 
 

12/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2011. (25.) önkormányzati rendeletét az 
elismerı címek valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának 
rendjérıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. 
Javasoljuk, hogy a választópolgárok legalább 10%-ának aláírása legyen mind a  
népszavazásnál, mind a népi kezdeményezésnél szükséges. A bizottság elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

13/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja 13/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeirıl. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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9. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli 
házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl 
és díjairól szóló 26/2010. (XI.26.) rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a 2010. évi I. törvényt nem léptették hatályba, mert az 
elektronikus anyakönyvet nem tudták életre hívni. A hatálybalépést eltolták egy évvel. A régi 
törvényerejő rendeletet módosították hasonló tartalommal, mint ami a 2010. évi I-es 
törvényben benne volt, hogy mi mindenre lehet rendeletet alkotni. A törvényhez képest volt 
egy plusz feladat, hogy rendeletben kell meghatározni az esküvın közremőködı 
anyakönyvvezetı díjazását, ami eddig jegyzıi utasításban volt meghatározva. 1997. óta 
3000,- Ft-ot kapott egy esküvı lebonyolítására. A javasolt összeg hivatali helyiségen belül 
nettó 5000,- Ft, hivatali helyiségen kívül pedig nettó 10.000,- Ft.  
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet elfogadását. 
 

14/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 14/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaid ın kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének feltételeirıl és díjairól szóló 26/2010. 
(XI. 26.) rendelet módosításáról. 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a 2011/2012. tanévben indítható elsı osztályok számának meghatározására 
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 Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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46/2011. (III.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011/2012. tanévben 

indítható általános iskolai osztályok számát az alábbiakban határozza meg: 
 

Falusi Általános Iskola:  
összesen 15 iskolai osztály,  
ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma 
a 28/2008. (II.26.) határozat függvényében: 2 osztály 

 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola:  

összesen 16 iskolai osztály, 
ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma: 2 osztály 

 
Petıfi Sándor Általános Iskola:  

összesen 16 iskolai osztály, 
ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma: 2 osztály 

 
Halmi Telepi Általános Iskola:  

összesen 9 iskolai osztály, 
ebbıl az elsı évfolyamon indítható osztályok száma: 1 osztály 

             
2. Az iskolai osztályok létszámát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. 

számú mellékletében meghatározottaknak megfelelıen kell kialakítani, figyelembe 
véve azt, hogy a más településrıl bejáró tanuló felvétele miatt új iskolai osztály nem 
indítható. 

 
3. A képviselı-testület felhívja az intézményvezetık figyelmét a felvehetı tanulólétszám 

- lehetıség szerint - egyenlı elosztására és az intézmények közötti együttmőködésre. 
 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározottak 

módosítása -  az általános iskolákba beiratkozott tanulók létszámának ismeretében, 
továbbá ha szükséges a maximális létszámoktól való eltérés fenntartói engedélyezése 
- indokolttá válik, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102.§ (11) bekezdése alapján ismételten tőzze napirendre az általános iskolákban 
indítható osztályok számának meghatározását. 

 
         Felelıs:  Szlahó Csaba 
             polgármester 
         Határidı:  azonnal;  

az általános iskolák igazgatóinak kiértesítésére: a döntést követı 8 
napon belül;  

      a határozat 4. pontjában foglaltak végrehajtására:  
legkésıbb 2011. júliusáig. 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
11. napirendi pont: 
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Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda telephelyen mőködı három óvodai csoportjának 
átszervezésére 
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 Oktatási Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

47/2011. (III.22.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (10) bekezdésében biztosított 
lehetıséggel élve a Bálint Ágnes Óvoda telephelyen mőködı három óvodai 
csoportját 2011. márciusától június 15-ig terjedı idıszakra vonatkozóan, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen átszervezi. 
 

2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglalt döntésének végrehajtására a Bálint 
Ágnes Óvoda egy csoportját a Falusi Nemzetiségi Óvodában, másik két 
csoportját pedig a Tündérkert Óvodában helyezi el. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
    polgármester 

 Határidı:  azonnal; 
        az érintett intézmények vezetıinek kiértesítésére:  

      a döntést követı 8 napon belül; 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
Javaslat a Dél-pesti ILCO Egyesület támogatására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Az Egyesület 2009. és 
2010. évben Önkormányzatunktól anyagi támogatást nem kapott. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
100 ezer forint támogatási összeget javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és szintén 100 ezer forintot javasol elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 

48/2011. (III.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés Város 

Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
szóló 6/2011. (II.21.) rendelete 3.b. számú melléklet 1.8.1. általános tartalék soráról 
100.000,- Ft összegő egyszeri támogatást nyújt a Dél-pesti ILCO Egyesület 
rehabilitációs feladatainak ellátásához. 

 
2.  A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 

kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
Határid ı: azonnal 

az értesítés kiküldésére a döntést követı 15 napon belül. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

13. napirendi pont: 
Javaslat a 2011. évi Városi Rendezvénynaptár jóváhagyására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Az Oktatási Bizottság 
módosító indítványa kiosztásra került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságaik állásfoglalását. 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és a módosító indítványát 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és a 
módosító javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
 
 

49/2011. (III.22.) határozat 
 
 
1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 

határozati javaslat mellékletét képezı 2011. évi Városi Rendezvénynaptárt. 
 
2.) A Képviselı-testület a 2011. évi városi rendezvények költségeit az önkormányzat 

2011. évi költségvetési rendeletében 5.000.000.- Ft összegben biztosította. 
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Határid ı: azonnal 
a fedezet biztosítására: 
2011. évi költségvetési rendelet elfogadása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

   polgármester 
 
(10 igen szavazat, 1 tartózkodás) 

14. napirendi pont: 
Javaslat Molnár Jusztina kegyeleti szertartásával kapcsolatos képviselı-testületi döntések 
meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és szintén a „B” változatot javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását. 
 

50/2011. (III.22.) határozat 
 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Molnár Jusztina 
díszpolgár, volt védını tevékenységét elismerve emlékét kegyelettel megırzi,  
temetkezési költségéhez a 10/1997.(V.7.) Ök. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
80.000,-Ft hozzájáruláson felül 120.000,- Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetés általános 
tartalékalapja terhére. 

 

Határid ı : azonnal 

Felelıs:  Szlahó Csaba 

            polgármester 

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Toldy F. u. 29. sz. alatti ingatlanon lakó-, és melléképület bontására 
vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
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Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Annyit kért a bizottság, hogy 
értelemszerően a keretösszeget minimalizáljuk, ahogy csak lehet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

51/2011. (III.22.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Toldy F. u. 

29/a sz. (4663 hrsz.) alatti ingatlanon, a jelenlegi lakó,- és melléképületeket lebontja, 
majd a területet rendezi, parkosítja és a jelenlegi Bálint Ágnes Óvoda és a Deák F. u. 
20. sz. ingatlan zöldterületeivel összekapcsolja. A munkálatokra az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésérıl szóló 6/2011.(II.21.) rendelet 6. sz. mellékletének 1.15.5 és 
1.15.6 során szereplı elıirányzat nyújt fedezetet. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Vagyongazdálkodási Osztály bevonásával intézkedjen a bontási terv elkészítésérıl, 
és az engedélyeztetést követıen az Önkormányzat nevében a kivitelezési munkára a 
szerzıdést írja alá.  

 
Határid ı: azonnal; a bontási terv elkészítésére: a döntést követı 5 napon belül; a 

kivitelezési szerzıdés aláírására: a bontási engedély jogerıre 
emelkedésétıl számított 30 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester  

 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

16. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Jókai u. 6. sz. alatti Tájház udvarában nyitott szín építésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
javaslata, hogy a megépülı szín a már meglévı engedélyes terveket ne akadályozza. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: építsék meg úgy, hogy ha az engedélyes 
tervek alapján megépül a közösségi épület, akkor a színt le lehessen bontani.  
 
Brunner Krisztina NNÖK: amennyiben a közösségi ház megépül, a színt hátrébb visszük. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja az „A” változatú határozati javaslat elfogadását.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat „A” változatát. 
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52/2011. (III.22.) határozat 

 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosként 

hozzájárul ahhoz, hogy a Vecsési Tájházért Alapítvány a Vecsés, Jókai utca 6. szám, 
796 hrsz alatti ingatlanon nyitott színt létesítsen. 

Finanszírozó: a Vecsési Tájházért Alapítvány 
 
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a 

beruházó Vecsési Tájházért Alapítványt. 
 

Határid ı: azonnal; a Vecsési Tájházért Alapítvány értesítésére: a döntést követı 5 
napon belül 

 
 Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

17. napirendi pont: 
Beszámoló a Bölcsıde 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Bánné Nagy Eszter, intézményvezetı 
 
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 a beszámolót, 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Köszönjük a tartalmas 
beszámolót. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem, hogy Bánné Nagy Eszter kívánja-e kiegészíteni az 
elıterjesztést. 
 
Bánné Nagy Eszter Semmelweis Bölcsıde vezetıje: nem kívánom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

53/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis Bölcsıde 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

18. napirendi pont: 
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Beszámoló a Vecsés Sportegyesület 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Varga István VSE elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a Sport Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és a 
beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 

54/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Sportegyesület 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

19. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsés Települési Polgárır Egyesület 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester 
Meghívott: Hanek Gábor egyesületi elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérdezem Hanek Gábort a Vecsés Települési Polgárır Egyesület 
elnökét, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót. 
 
Hanek Gábor VTPE elnöke: nem kívánom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

55/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés Települési Polgárır 
Egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

20. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Saska Istvánné, bizottsági elnök 
 
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 Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót, 
elfogadásra javasolja. Megköszönöm az Igazgatási Osztályon dolgozó kollégák munkáját.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megérdemli a testület elismerését a Szociális Bizottság, hiszen 
azon kívül, hogy a legsőrőbben ülésezı bizottság, a munkájuk is igen nehéz.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

56/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális Bizottság 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

21. napirendi pont: 
Beszámoló a Vecsési Futball Club 2010. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba, polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés 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. 
 

57/2011. (III.22.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsési Futball Club 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 

22. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek kérdése van, tegye meg. 
 
Nincs kérdés. 
 
23. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 

Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Vecsés Tájékoztatóban és a honlapunkon is megjelent a 
tájékoztatás arról, hogy 2011. április 4-én és 11-én az Önkormányzat ingyenes gallybegyőjtést 
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szervez a városban. A vasúttól északra fekvı területen április 4-én, a vasúttól délre fekvı 
területen április 11-én kerülnek elszállításra. 2011. április 16-án lomtalanítás lesz. Ezen a 
napon 8-14 óráig a VETÜSZ Kft telephelyén a lakosság a veszélyes hulladékokat  
térítésmentesen  leadhatja. 

Tábori Ferenc alpolgármester: Vecsés tagja a Klímabarát Települések Szövetségének. Az 
Ipartestület épületében lesz egy Klíma Kör összejövetel, ahol akadémikus szakember tart 
elıadást, a klímával való kapcsolatunk és feladataink áttekintésérıl. 

24. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem a képviselıket, akinek napirendi javaslata van, tegye 
meg. 
 
Nincs napirendi javaslat. 
 
 
A képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
 Polgármester       Jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 


