
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 6/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. március 27-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Dr. Lugosi Mária, Oláh 
László, Saska Istvánné, Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Brunner Krisztina Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselıje, 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, 
Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetıje, Vajda Ágnes oktatási referens, Harazin István Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgatója, Háda Attila Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzser, Hanek Gábor szakértı, Kecskeméti 
Róbert szakértı, Bánné Nagy Eszter Semmelweis Bölcsıde vezetıje, Gyurákiné Sárdi 
Krisztina Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola igazgatója, 
Csík Józsefné Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Szmodics Róbert 
Monori Rendırkapitányság megbízott vezetıje, Pallaga Norbert Vecsési Rendırırs vezetıje 
 
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. 
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, továbbá telkek bérletére vonatkozó 10/1994. (VI.7.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szavazásra teszem fel a levételre javasolt napirendi pontokat. 
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50/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására” és a 
„Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek, továbbá telkek bérletére vonatkozó 10/1994. 
(VI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról” címő elıterjesztéseket leveszi 
napirendjei közül. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

51/2012. (III.27.) 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 képviselı-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendırkapitányság vezetıjének 
kinevezéséhez 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
4. napirendi pont: 
Javaslat gépjármővek mőködtetéséhez szükséges támogatás biztosítására a Monori 
Rendırkapitányság Vecsési Rendırırse számára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete megalkotására a szociális ellátásokról szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet 
módosításáról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 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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8. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola 5-8. 
évfolyamán a bıvített nyelvoktató kisebbségi oktatás bevezetésének elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2012/2013. tanévben indítható elsı osztályok számának meghatározására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
10. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati fenntartású általános iskola egyházi fenntartó részére történı 
átadásával kapcsolatos döntés elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
telekalakítására vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
12. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Mővelıdési Ház Alapító Okiratának módosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Dózsa György úti vasúti átjárónál lévı szintbeni gyalogos átkelıre vonatkozó 
ismételt önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllı 120 kV-os elektromos vezeték Vecsés területén 
történı elhelyezésével kapcsolatban 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
15. napirendi pont: 
Javaslat a MÁV állomások utasforgalommal érintett épületen belüli, valamint az állomás 
külsı területeinek az önkormányzat üzemeltetésére való átvételével kapcsolatos képviselı-
testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
16. napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött mősorszolgáltatási szerzıdés 
módosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Régió 2007 Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
20. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
21. napirendi pont: 
Kérdés 
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22. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
24. napirendi pont: 
Javaslat az új Mővelıdési Ház és Könyvtár kivitelezésének befejezésére és 
színháztechnológiai eszközeinek beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívás tervezetének 
elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a városközpont építése a piactér építésével folyamatosan halad, a 
Dél-Pesti Építıipari Kft. megfelelı ütemben és megfelelı tempóban végzi munkáját. A 
burkolás gyakorlatilag már mindenhol elkészült, kihelyezésre kerültek a kandeláberek. A 
Mővelıdési Központ építésének folytatására kiírt új tenderdokumentáció elkészült, és 
egyeztetés alatt van, hamarosan jóváhagyásra beküldjük a Pro Régió Ügynökség 
munkatársainak. A bölcsıde pincéje és falai elkészültek, reméljük, hogy a határidıket itt is 
sikerül betartani. A négy utca kivitelezési munkálatai megkezdıdtek. A József Attila utcában 
és a Lévai utcában vonultak fel a munkagépek. A GYÁVIV Kft. értesítésünkre az összes 
tolózárat és az elhasználódott bekötéseket mind felújítja, kicseréli. Ez komoly munka, ami 
kicsit csúsztat a kivitelezési munkálatokon. 
Az elmúlt hónapban legtöbb feladatot a 2011-es köznevelési törvény következtében kialakult 
új helyzet adta. A jogszabályi változások következtében 2013. január 1-jétıl az 
önkormányzatok nem lehetnek iskolák fenntartói. A jövıben az állam, egyházak, 
nemzetiségek és alapítványok tarthatnak fenn iskolákat. Az új helyzetre való tekintettel 
tárgyalásokat kezdtünk lehetséges új iskolafenntartókkal, elsısorban a katolikus egyházzal és 
az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A szülıi igényeknek megfelelıen 
lépéseket tettünk a református és az evangélikus egyház irányába is.  A Váci Egyházmegye 
iskoláinak fıigazgatójával február 29-én személyesen is egyeztettünk, ezt követıen március 
9-én a pedagógusoknak és a szülıknek közös tájékoztatót tartottunk. Ezek után 
szándéknyilatkozatok kitöltésére kértük a pedagógusokat és a szülıket, melyet március 22-ig 
kellett visszajuttatni. A szándéknyilatkozatok összesítése megtörtént, ennek értékelése pedig 
nyilvánosságra került.  Az iskolák március 19-ére és 20-ára hívtak össze szülıi értekezleteket. 
A hét második felében szükség lenne a fenti témával kapcsolatosan egy írásos anyag 
összeállítása, melyet külön önkormányzati kiadvány formájában el kell juttatnunk Vecsés 
minden lakosának. A kiadványba belekerülne az, hogyha valamely intézmény egyházi 
fenntartás alá kerülne, az mit jelentene az intézmény számára, az oda járó gyerekek számára, a 
szülık számára, milyen kötelmet jelent, milyen új helyzetet teremt. Az elkövetkezendı másfél 
hónapban meg kell hozzuk a döntést, ha nem tesszük meg az állam fenntartásába kerülnek az 
intézmények. Tudjuk, hogy más fenntartóval, például egyházi fenntartóval újfajta színfolt is 
érkezhet a településre, és azt is tudjuk, hogy az egyházi intézmények magas színvonalú 
oktatást képviselnek. Biztosítja számunkra a lehetıséget, hogy az alapnormatíván felül még 
egyszer annyi támogatást kapnak egyházi kiegészítı normatíva címen, hogy ezt a fajta 
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mőködtetést, üzemeltetést és iskolai színvonalat fenntartsák. Tehát érdemes ezen 
elgondolkodnunk.  
Március 6-án Heinek Ottó úrnál, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
elnökénél jártunk a nemzetiségi iskolák jövıbeni fenntartásának ügyében. İk most értékelik 
az új helyzet adta lehetıségeket.  
A MÁV-ot érintı fejlesztésekrıl és újításokról az elmúlt hónapban két alkalommal is 
tárgyaltunk. Elsı alkalommal március elején, amikor a 100A vasútvonal felújításával 
kapcsolatosan felvetıdött kérdéseket igyekeztünk tisztázni. Konkrétan az Üllıi úti 
különszintő csomópont gyalogos és kerékpáros keresztezése volt a legfontosabb kérdés. Az öt 
tárgyaló partner közül a BKK nem ért egyet azzal, hogy teljesen külön hoznának létre az 
aluljáró mellett egy újabb aluljárót és ott közlekednének a gyalogosok és a kerékpárosok, ık 
ezt a kettıt összevonnák. Ezzel szemben a NIF, a NKK, a Magyar Közút, a KKK és az érintett 
tervezıiroda munkatársai ezt támogatták. A tárgyaláson elhangzott, hogy több alternatívát is 
el tudunk fogadni. A NIF tájékoztatása szerint az elsı félévben nem kerültünk bele a 
kivitelezendı projektek közé. Lehetıség van arra, hogy a közeljövıben ez megvalósuljon. A 
következı megbeszélésen a MÁV Ingatlanfejlesztési Osztályának illetékesei a 
vasútállomások üzemeltetésével kapcsolatos témakörben kerestek meg bennünket. A témában 
mai ülésünkön dönteni fogunk. 
Március 13-án a Közút Zrt. a Vecsés-Gyál összekötı út (Telepi út-Dózsa György út-Gyáli út) 
megújított tervének felülvizsgálatára hívtak meg bennünket. Önkormányzatunkat a 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Geiger Gizella képviselte. Az eredeti tervekhez képest 
vékonyabb aszfalt réteggel kívánják felújítani az említett útszakaszt. Véleményünket, 
észrevételeinket megírtuk.  
Március 21-én, szerdán a BA Zrt. megtartotta a szokásos éves konzultációs testületi ülését, 
ahol beszámoltak az elmúlt idıszak legfontosabb fejleményeirıl. Sokakat érintett a MALÉV 
csıdje. A Cargo épületek fejlesztését két évre elhalasztották.  
Március 22-én a HungaroControl Zrt. tartott nyílt napot a környékbeli települések vezetıi 
számára, ahol városunkat Tábori Ferenc alpolgármester képviselte.  
Járási körzetek kialakításának ügyében két levelet is megfogalmaztunk Orbán Viktor 
miniszterelnök úrnak, az egyiket a titkárságára küldtük, a másikat pedig személyesen adtak át 
neki. 
Ebben az esztendıben a Pest Megyei Önkormányzattal közösen ünnepeltünk március 15-én. 
Az ünnepség a megszokott magas színvonalon került lebonyolításra. 
Március 1-ején az FGSZ Zrt. vecsési telephelyén lebonyolításra került a földgázszállító által 
az általános iskolás gyerekek részére szervezett vetélkedı, amelyen két vecsési csapat is 
képviseltette magát, második helyezést értek el a Petıfi iskolások. A siófoki döntıben pedig 
negyedik helyezést ért el a Petıfi iskola csapata és nyertek 400 ezer forintot. Gratulálunk a 
gyermekeknek.  
Szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

52/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Szavazásra teszem fel a 
beszámoló elfogadását. 
 

53/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat képviselı-testületi vélemény megküldésére a Monori Rendırkapitányság vezetıjének 
kinevezéséhez 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Személyesen 
köszönthetjük Szmodics Róbert rendırkapitány urat. Kelemen József r. alezredes úr 2012. 
március 16-tól az Országos Rendır-fıkapitányság állományában látja el szolgálati feladatait. 
A Monori Rendırkapitányságon a kapitányságvezetıi feladatok ellátásával 2012. március 16-i 
hatállyal Szmodics Róbert r. alezredes úr lett megbízva, akinek kinevezését tervezi a 
megbízott Pest Megyei Rendır-fıkapitány úr. Felkérem alezredes urat, mutatkozzon be 
néhány szóban. 
 
Szmodics Róbert r.alezredes, megbízott kapitányságvezetı: 1995 óta vagyok a rendırség 
hivatásos állományú tagja. A Budapesti Rendır-fıkapitányság III. kerületi 
Rendırkapitányságánál kezdtem pályafutásomat nyomozói beosztásban. Itt betöltöttem 
csoportvezetıi státuszt gazdaságvédelmi szakterületen, itt kértek fel a Készenléti Alosztály 
vezetésére, a Bőnüldözési Alosztály vezetésére. Majd a késıbbiekben az Autópálya 
Rendırségnél a Bőnügyi Osztály vezetésével és szervezésével bíztak meg. Amikor a 
szervezet megszőnt az Országos Rendır-fıkapitányság Bőnügyi Fıigazgatóságán 
osztályvezetı-helyettesi státuszban dolgoztam. Gyakorlatilag a pályafutásomat zömében 
bőnügyi szolgálatnál töltöttem, ezáltal sokkal érzékenyebb vagyok a bőnügyekkel 
kapcsolatban, illetve ezen a szakterületen jelentıs szaktudással rendelkezem. 
Magánemberként Dunakeszin élek a párommal, aki szintén hivatásos rendır. Két 
fiúgyermeket nevelünk, akik ikrek és két évesek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálunk az ikrekhez és jó egészséget kívánunk a családnak. 
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. 
 
Szabó Attila képviselı: üdvözlöm magam részérıl a kapitány urat és jó munkát kívánok neki. 
 
Oláh László képviselı: csatlakozom az elıttem szólóhoz és sok sikert kívánok a feladatához. 
Sajnos van is mit csinálni, mivel Vecsést most elérte egy betörési, rablási hullám. 
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Szmodics Róbert r.alezredes, megbízott kapitányságvezetı: köszönöm szépen és 
megragadnám az alkalmat egy pár szó erejéig a Vecsési Rendırırs tevékenységével 
kapcsolatban. Örömmel számolhatok be arról, hogy az egész Megyei Rendırkapitányság, 
beleértve a Monori Rendırkapitányságot és a Vecsési Rendırırsöt is jelentıs átszervezésen 
fog ez évben átesni, amely létszámnövekedést fog jelenteni helyi szinten is. 419 fı rendır van 
létszám feletti státuszon a Megyei Rendır-fıkapitányság állományában. Ezek a státuszok 
rendszeresítésre fognak kerülni. Vecsést ez annyiban fogja érinteni, hogy kettı fı körzeti 
megbízottat fog kapni a város, illetve egy fı körzeti megbízott van tervezve a Market Central 
területére, amely gyakorlatilag önállóan tudná kezelni a Market Centrálnál történı 
eseményeket. Ezen felül egy fı nyomozói státusz került betervezésre szintén az ırs 
állományába és van egy megüresedett közalkalmazotti helyünk, sajnálatos módon ezt nem 
tudtuk betölteni, ide várunk további munkatársat. Jelenleg ezekrıl a fejlesztésekrıl van 
tudomásom. Számolni kell még azzal, hogy a megye bizonyos részfeladatokat le fog venni a 
kapitányságoktól, készülıben van egy forgalomellenırzı, útvonal ellenırzı központi 
alegység. Bizonyos közlekedésrendészeti feladatokat szerveznek át, szüntetnek meg, 
amelyeket eddig a kapitányságoknak kellett megoldani ezek alól részben tudunk mentesülni. 
Ugyanakkor megerısítenek bizonyos ügyfeldolgozói köröket a kapitányságon belül, ezáltal 
ugyancsak megint feladatot tudnánk elvonni. A fı cél, hogy az ırsök tevékenysége elsısorban 
adminisztratív tevékenységrıl közterületi, bőnügyi területre orientálódjon. Amit eddig 
helyben már meg tudtam oldani ez alatt a néhány nap alatt, az a szolgálatvezénylés 
rendszerének átgondoltatása és átgondolása. Eddigi gyakorlat az volt, hogy az ırsparancsnok 
helyetteseket vezényelt a kapitánysághoz pótlólagos feladatokra. Ezt a rendszert április 15-i 
hatállyal módosíttatom, ezáltal is terhet veszek le az ırsökrıl, így a parancsnok úr tud 
számítani folyamatosan a helyettesére, a szolgálati feladatok jobban megoszlanak. További 
központi tervként szerepel a fogolyszállítással kapcsolatos tevékenység elvétele a helyi 
szervektıl. Úgy gondolom, hogy ezzel a jövıképpel gyakorlatilag bátran indulhatunk neki az 
ez évi rendıri feladatoknak.  
 
Szlahó Csaba polgármester: köszönöm szépen alezredes úr tájékoztatását. Nagyon örülnénk 
neki, ha ezek a fejlemények pozitív irányba befolyásolnák a közbiztonságot. Szavazásra 
teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

54/2012. (III.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Szmodics Róbert r.alezredes 

úr Monori Rendırkapitányság kapitányságvezetıi beosztásba történı kinevezésével 
egyetért. 
 

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésérıl 
értesítse a Pest Megyei Rendırf ıkapitányt. 
 
Határid ı: azonnal, az értesítésre: a döntést követı 3 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
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4. napirendi pont: 
Javaslat gépjármővek mőködtetéséhez szükséges támogatás biztosítására a Monori 
Rendırkapitányság Vecsési Rendırırse számára 
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 és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

55/2012. (III.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben 
700.000,- Ft összegő támogatást biztosít a Monori Rendırkapitányság Vecsési 
Rendırırse részére üzemanyag-vásárlás biztosítására az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) rendelet 3.2. melléklet 1.6.1.1. során szereplı 
elıirányzat terhére. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajándékozási szerzıdést az 

Önkormányzat nevében írja alá. 
 

3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében gondoskodjon az Önkormányzat költségvetési rendelete 
módosításának elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé történı beterjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; 

a szerzıdés aláírására: a döntést követı 15 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: a II. negyedévi rendeletmódosítás 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) 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. 
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Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Semmilyen változtatást nem eszközölt az 
elıterjesztı a Gondozási Központ térítési díját illetıen. 
 
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 rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról 
szóló 20/2003. (XI.25.) rendelet módosításáról. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…..) önkormányzati 
rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) 
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 tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Nem változtatott az eddigi díjakon, sıt a 
bölcsıde esetében a 2%-os ÁFA emelést sem érvényesíti. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az országban sok szó esett a térítési díjakról, sok helyen 
bevezették idei személyi gondozási díjakat. Egyelıre nem akarunk bevezetni semmi 
gondozási díjat, de a jövı rákényszeríthet minket is.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen elhangzott egy olyan 
megjegyzés, hogy a bölcsıde átadásakor erre a napirendre térjünk vissza. 
 
Szlahó Csaba polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem 
helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
7. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 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 tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. A zeneiskolában lévı tandíjak 
úgy kerülnének megállapításra, hogy minél jobban tanul az illetı annál kevesebb díjat kell 
megfizessen.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 

13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati 
fenntartású nevelési-oktatási intézmények térítési díjairól és a tandíjakról szóló 
17/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola 5-8. 
évfolyamán a bıvített nyelvoktató kisebbségi oktatás bevezetésének elıkészítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Egy évvel ezelıtt a Képviselı-testület 
jóváhagyta az akkori Falusi Általános Iskolában bevezetésre kerüljön a német kétnyelvő 
oktatás. Az akkori elsı osztály most negyedik osztály, tovább kellene lépni ebben a típusú 
oktatásban. Az igazgató asszony kérésére javasolja a bizottság, hogy a Képviselı-testület 
járuljon hozzá a bıvített formájú felsı tagozatos oktatáshoz.  
 
Brunner Krisztina Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselıje: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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56/2012. (III.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetesen hozzájárul ahhoz, 

hogy a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskola – 
Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch intézményben a bıvített nyelvoktató 
kisebbségi oktatás bevezetésre kerüljön a 2012/2013. tanévtıl kezdıdıen az 5. 
évfolyamon, ezt követıen felmenı rendszerben a 8. évfolyam végéig. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, gondoskodjon a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján szükséges 
fenntartói döntések elıkészítésérıl és a képviselı-testület elé történı terjesztésérıl. 

 
 Határidı:  azonnal;  

az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül;  
a 2. pontban meghatározott napirend képviselı-testület elé terjesztésére: 
2012. április 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a 2012/2013. 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 tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

57/2012. (III.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012/2013. tanévben indítható 

általános iskolai osztályok számát az alábbiakban határozza meg: 
 

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő 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 
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 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. 

 
Határid ı: azonnal;  

az általános iskolák igazgatóinak kiértesítésére: a döntést követı 8 
napon belül;  
a határozat 4. pontjában foglaltak végrehajtására: legkésıbb 2012. 
júliusáig 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati fenntartású általános iskola egyházi fenntartó részére történı 
átadásával kapcsolatos döntés elıkészítésére 
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 ülésén polgármester úr és 
jegyzı asszony részletes tájékoztatást adott a bizottság tagjainak. Ezek tudatában a bizottság 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mely szerint felkéri a polgármestert, hogy 
további tárgyalásokat folytasson ez ügyben. 
 
Brunner Krisztina Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselıje: a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. Az önkormányzat kérése, 
hogy amennyiben az egyházzal tárgyal polgármester úr, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
is részt vehessen ezeken a tárgyalásokon és ott szeretnénk a nemzetiségi jogainkat 
maximálisan érvényesíteni. 
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Szlahó Csaba polgármester: a határozati javaslat nemcsak az egyházi fenntartóval, hanem 
bármely a törvényben megjelölt fenntartóval történı tárgyalást is lehetıvé teszi. Amennyiben 
egyházi fenntartású lesz valamely iskola, amely egyébként most jelenleg nemzetiségi iskola, 
az, hogy ezt az egyház tovább akarja vinni vagy sem, a tárgyaláson kell megbeszélni. Elızetes 
információk alapján ennek különösebb akadálya nincsen. Az Országos Német Nemzetiségi 
Önkormányzatot kapacitálni kell közösen, hogy ez ügyben tegyenek lépéseket. Felolvasom a 
pontos határozati javaslatot. A legelırehaladottabb tárgyalásaink a Római Katolikus 
Egyházzal vannak. Az egyház továbbra is nyitott ebben a kérdésben, mindenáron nem 
akarnak iskolát átvenni, csak hogy ha a fogadókészség a szülık, a pedagógusok és az 
önkormányzat részérıl adott és meg van. Az egyház és a mi dolgunk az, hogy ha eldıl, hogy 
melyik intézményt veszi át, tájékoztassuk a szülıket arról, hogy ez mit jelent. Felmerült az is, 
hogy miért nem az önkormányzat vállalja tovább az intézmények mőködtetését. Elmondtuk, 
hogy a legfıbb ok, hogy elveszik a bevételeink egy részét. Eddig az önkormányzat 40%-kal 
járult hozzá az iskolai mőködtetéshez. Erre lehetıség sincs, az államtól nem vehetjük vissza 
fenntartóként az iskolát.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: elıterjesztésben is leírtuk, az idı nagyon rövid. Május 
hónapban meg kell hozni a konkrét Képviselı-testületi döntést. Nagy valószínőséggel kell 
majd rendkívüli ülést is tartani, hogy ha valamelyik intézmény átadásával kapcsolatban 
elırehaladottabb a tárgyalás, mert akkor oda kell egy közoktatási szakértıt kiküldeni, azt az 
Oktatási Hivatal által jóvá kell hagyatni, a szülıi szervezet, az alkalmazotti közösségek 
véleményét be kell szerezni. Azt is tudni kell, hogy nagy valószínőséggel a jelenlegi néven és 
formájában nem fog tudni tovább mőködni egy olyan intézmény, amit átvesz egy másik 
fenntartó, mert akkor arra a kiegészítı normatívára, ami most 223 ezer forint gyerekenként, 
nem jogosult, ez csak az új iskola alapításánál van. Az új iskola alapítását az új fenntartónak 
május 31-ig be kell adni a Kormányhivatal felé, addig a mi részünkrıl minden felelıs 
döntésnek és nyilatkozatnak meg kell lennie. A szándéknyilatkozatokat feldolgoztuk a 
visszaérkezett nyilatkozatok alapján, ez mindenki által megismerhetı. Felkerült az 
önkormányzat honlapjára és a hivatal honlapjára, az egyház részére is kiküldésre került. A 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában 436 gyerek jár, 11 pedagógus nyilatkozott úgy, 
hogy szeretne katolikus fenntartású iskolában dolgozni. A szülık részérıl igen válasz mindkét 
kérdésre, hogy járatná katolikus iskolába és vinné más épületbe 84 válasz jött vissza, az igen-
nem, tehát járatná katolikus iskolába, de nem vinné más épületbe 56 fı, az elutasító nem 
válasz pedig 184 érkezett vissza. A Halmi Telepi Általános Iskolába 226 gyerek jár, itt 5 
pedagógus nyilatkozott igennel, szülıi igen 30 db, igen-nem válasz 33 db, elutasítás 96 db. A 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskolában 360 gyermek jár, 
14 pedagógus mondott igent, 35 db a szülıi igen, 187 az igen-nem válasz, az elutasító válasz 
74 db. A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumba összesen 714 gyermek jár, ebbıl 47 
pedagógus igennel válaszolt, a szülıi igen 101 db, igen-nem válasz 305 db és a nemleges 
válasz pedig 101 db. Azt látjuk, hogy a Petıfi iskolánál és a Falusi iskolánál van meg az a 
többség, aki hajlandó lenne fenntartót váltani.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a szülık nagytöbbsége azt szeretné, ha maradna 
iskolájában a gyerek, igazából majdnem mindegy, hogy milyen fenntartású lesz. Ennek a 
szülıi kérésnek tudunk-e majd eleget tenni, amikor a szerzıdéseket megkötjük, hogy a már 
megkezdett évfolyamok maradjanak együtt? A másik kérdés, hogy amikor átadjuk az iskolát 
másik fenntartónak, milyen jogviszony fog kialakulni ezzel, kié marad az épület tulajdona? 
Hány évre tudjuk majd átadni, milyen feltételekkel? Ha nem alakul jól a mőködtetés, vissza 
tudjuk-e kapni? 
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Szlahó Csaba polgármester: természetes reakció, hogy minden szülı azt szeretné, ha nem 
változna semmi. Ha konkrétan egyházi fenntartású lesz az iskola átvesz mindenkit, és aki nem 
ellenség az ott marad. Ez szó szerint így hangzott el. Aki nagyon nem ért vele egyet, az elviszi 
a gyermekét máshová. Maradnak állami fenntartású intézmények.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: azt tudjuk, hogy mekkora lenne az a gyerek létszám, 
amivel érdemes egy üzemeltetınek ezt átvennie? 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezt mi nem tudjuk, ezt majd a fenntartó eldönti.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: azt tudomásul kell venni, hogy az állam sem fogja 
megkérdezni, hogy szeretné-e a szülı az osztályban tartani a gyermeket.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ha az állam veszi át, akkor ık a kötelezı minimumra fognak 
törekedni, mert nem tehetnek mást. A csoportbontások, a plusz órák, testnevelés, tánc, 
színjátszás feltételezhetıen megszőnnek. A mi reményünk, hogy megfelelı színvonalon 
marad az új fenntartó által az oktatás. A 210 ezer állami normatíva mellé az egyház kap 224 
ezer forintot pluszban. Ebbıl azért feltételezhetjük, hogy lesz lehetıség a megfelelı szintő 
oktatásra.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: arról van információnk, hogy a továbbiakban terhel 
minket valamilyen költség az iskolával kapcsolatban? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: tulajdonosai maradunk az ingatlanoknak.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a karbantartás is marad? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: tárgyalás kérdése, elızetes tájékoztatás alapján, akkor a 
tulajdonosé marad a felújítás, a használóé a karbantartás, és ha van valami vis maior helyzet, 
akkor megegyezés kérdése, hogy ki mit fizet. Arra pedig még, hogy mennyi idıre, az is 
tárgyalás kérdése, de például a nemzetiségi törvényben benne van, hogy az országos 
nemzetiségi önkormányzat eleve minimum a 10 év hogy használatra átvehet egy intézményt. 
Ez egyéni megállapodás kérdése, úgy gondolom, hogy kiszállhat bármikor akár a nemzetiség 
akár az egyház a fenntartásból, önkormányzathoz vissza nem kerül, abban a pillanatban az 
államé lesz.  
 
Szabó Attila képviselı: a német nemzetiségi önkormányzatnál ez lejátszott dolog már, vagy 
van annak esélye, hogy átvegyen iskolát fenntartásra? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzatnak levelet 
írtunk, szülık is fordultak hozzájuk. Legutóbbi információnk, hogy április 21-én szeretne 
foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ezt kicsit késıi idıpontnak tartjuk.  
 
Brunner Krisztina Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselıje: folyamatosan kapcsolatban 
vagyunk az Országos Német Nemzetiségi Önkormányzattal, sem nemleges választ, sem igen 
választ nem kaptunk. Folyamatosan tovább próbálkozunk. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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58/2012. (III.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, megvizsgálja annak 

lehetıségét, hogy a jelenleg önkormányzati fenntartásban mőködı iskoláink 2012. 
augusztus 1. napjától nemzetiségi önkormányzat, Magyarországon nyilvántartásba 
vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy személy fenntartásában 
mőködjenek tovább. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenntartói jog átengedése 

tárgyában az 1. pontban megjelölt szervezetekkel tárgyalásokat folytasson. 
 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy vonatkozó jogszabályok szerinti elızetes vélemények és hozzájárulások 
beszerzése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. 

 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

tárgyalások eredménye alapján, a vélemények és a hozzájárulások beszerzését 
követıen a fenntartói jog átadásának végrehajtásához szükséges döntési javaslatot 
legkésıbb a májusi képviselı-testületi ülésen terjessze elı. 

 
5. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

tájékoztassa az érintett intézmény vezetıjét, a pedagógusokat, alkalmazottakat és a 
szülıket az 1. pontban foglalt döntésérıl. 

 
Határid ı:  azonnal;  

az intézményvezetı és a további érintettek értesítésére:  a döntést követı 
8 napon belül;  
a 4. pontban meghatározott napirend képviselı-testület elé terjesztésére: 
legkésıbb 2012. május 

 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
telekalakítására vonatkozó Képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
A Képviselık száma 9 fı, Czibolya Zoltán és dr. Gerencsér Balázs képviselı urak kimentek a 
terembıl. 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Ha az állam elviszi a 
vagyont, akkor bizonyos elemeket, ami intézmények és iskolák területéhez tartozik, vagy 
szolgálati lakás, vagy egyéb komplexum, amit megépítettünk és le tudunk választani, azt 
válasszuk le. A Halmi Telepi Általános Iskola régi szárnyában két óvodai csoportunk van, úgy 
gondoljuk, hogy ezt is meg kellene ıriznünk. Nem is beszélve arról, hogy esetleg 2014-tıl, ha 
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nem tolják ki újabb határidıig ezt a törvényt, akkor minden 3. életévét betöltött gyermeket el 
kell helyeznünk óvodában. 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. 
 
A képviselık száma 10 fı, Czibolya Zoltán képviselı úr visszaérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a I. határozati javaslat elfogadását. 
 

59/2012. (III.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a hatályos 
építési és egyéb elıírások betartása mellett a Halmi Telepi Általános Iskola 
ingatlanának telekalakításához (megosztásához) hozzájárul. 
 

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

 
Határid ı: azonnal; a Földhivatalhoz történı kérelem benyújtására: a döntést 

követı 30 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester   

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. határozati javaslat elfogadását. 
 

60/2012. (III.27.) határozat 
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a hatályos 
építési és egyéb elıírások betartása mellett a Petıfi Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium ingatlanának telekalakításához (megosztásához) hozzájárul. 
 

4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a telekalakítás megindításáról. 

 
Határid ı: azonnal; a Földhivatalhoz történı kérelem benyújtására: a döntést 

követı 30 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester   

 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
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12. napirendi pont: 
Javaslat a József Attila Mővelıdési Ház 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 Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

61/2012. (III.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a József Attila Mővelıdési Ház 
181/2009. (VIII. 31.) határozat 11. pontjával elfogadott Alapító Okiratát 2012. április 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 11. pontjával elfogadott Alapító Okiratot módosítja a …./2012. (III.27.) 
határozattal és egységes szerkezetben kiadja a József Attila Mővelıdési Ház, mint 
önállóan mőködı költségvetési szervnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı Alapító Okiratát.” 

 
b) Az Alapító Okirat 11. pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11. pont lép: 

 
„11. A költségvetési szerv közfeladata:  közmővelıdés feladatainak ellátása” 
   

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

„12.  A költségvetési szerv besorolása: 
 
        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:  

Szakágazat megnevezése: máshová nem sorolható egyéb szórakozás,    
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                                               szabadidıs tevékenység 
Szakágazat száma:  939 900 

 
a.) Alaptevékenysége:  

� Önszervezıdı csoportok befogadása, segítése 
� Amatır mővészeti körök szervezése 
� Lakossági kezdeményezések segítése információval, helységgel 
� Aktív mővelıdési formák beindítása (körök, klubok, tanfolyamok, 

bemutatók, elıadások) 
� Ifjúsági mővelıdési formák mőködtetése 
� Nyugdíjas mővelıdési és szórakozási alkalmak biztosítása 
� A helyi közélet igényeinek megfelelı segítségnyújtás információval, 

helyiséggel 
� Helyi társadalmi igényeket kielégítı szolgáltatások megteremtése 

(egészségügyi, szociális, jogi, egyéb szolgáltatások) 
� A lakosság kulturált szórakozási lehetıségeinek biztosítása (táncos, zenés 

rendezvények, mősorok) 
� Szakmailag önállóan mőködı amatır képzımővészeti kör fenntartása 
� Mozgásmővészeti csoportok mőködtetése (balett, jazz balett, aerobic, stb.) 
� Képzımővészeti tárlatok szervezése 
� Egyéb felnıttoktatás 

 
Szakfeladatok megnevezése, száma:  

910 501   Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910 502   Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek   
                mőködtetése  
855 931   Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855 932   Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
855 933   Foglalkoztatást elısegítı képzések 
855 937   M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
682 002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a költségvetési szerv 
kiadásaiban:     15% 

 
b.)   Vállalkozási tevékenysége, mértéke:    nincs 

 
e) Az Alapító Okirat 20. pont 2. mondatát visszavonja és helyébe az alábbi mondat 

lép: 
 

• „Jelen Alapító Okirat hatályba lépésének idıpontja: 2012. április 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: 2012. 04. 30. 
             a MÁK-nak megküldésre:  2011. 04. 30. 
 

       Felelıs: Szlahó Csaba  



 19 

                     polgármester 
 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a Dózsa György úti vasúti átjárónál lévı szintbeni gyalogos átkelıre vonatkozó 
ismételt önkormányzati vélemény kialakítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

62/2012. (III.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ismételten úgy dönt, hogy az 

UNITEF ’83 Zrt. által készített Tsz.: 2627 számú, a 100 sz. vasútvonal Kıbánya-
Kispest – Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztésére (Vecsés 4602. jelő út 
különszintő keresztezıdése) vonatkozó tervdokumentáció szerinti megvalósítását 
azzal a feltétellel támogatja, hogy a jelenlegi helyen meglévı szintbeni gyalogos 
átjárás továbbra is biztosított legyen, vagy olyan különszintő gyalogos aluljáró 
kerüljön kiépítésre, amelyben a gyalogosok, kerékpárosok vasúton történı 
átjutása a Lırinci út – Bajcsy Zs. út viszonylatában történik. 

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

az érintetteket (NIF Zrt., UNITEF ’83 Zrt., Nemzeti  Közlekedési Hatóság) 
értesítse. 

 
Határid ı: azonnal; az értesítésre: a döntést követı 3 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllı 120 kV-os elektromos vezeték Vecsés területén 
történı elhelyezésével kapcsolatban 
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 Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 



 20 

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

63/2012. (III.27.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Soroksár-

Vecsés, Vecsés-Üllı 120 kV-os elektromos vezeték Vecsés területén történı 
elhelyezését, figyelemmel a 71/2011. (IV. 19.) határozatra, illetve a 
településszerkezeti tervben meghatározott településfejlesztési irányra, a tervezett 
vezeték Vecsési transzformátor alállomás – 4602 jelő Gyáli út közötti szakaszán (a 
szennyvíztelepig) földkábelben, a megmaradt szakaszon pedig légkábelen történı 
elhelyezéssel támogatja. 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

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

értesítse a Line-Terv Mérnöki Iroda Bt.-t, mint ill etékes tervezıt.  

Határid ı: azonnal, a Line-Terv Mérnöki Iroda Bt. értesítésére: a döntést követı 
5 napon belül  

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
15. napirendi pont: 
Javaslat a MÁV állomások utasforgalommal érintett épületen belüli, valamint az állomás 
külsı területeinek az önkormányzat üzemeltetésére való átvételével kapcsolatos képviselı-
testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
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 a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra a Képviselı-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést és szintén a „B” változatot javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek. A 
bizottság nem tartja reálisnak az ajánlatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: komoly változások lesznek a MÁV-on belül, szakértınk 
javasolta, várjuk meg ezeket a változásokat. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat „B” 
változatának elfogadását. 
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64/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a MÁV Zrt. 
Ingatlangazdálkodási Igazgatósága által megküldött Önkormányzati együttmőködési 
programot nem fogadja el, a területeket nem veszi át üzemeltetésre. 

 
Határid ı: azonnal; a MÁV Zrt. értesítésére: a döntést követı 5 napon belül; 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
16. napirendi pont: 
Javaslat Kortye Vilmos egyéni vállalkozóval kötött mősorszolgáltatási szerzıdés 
módosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
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 azt a javaslatot, hogy a 2%-os 
ÁFA különbséget javasolja, viszont a 3,9%-os inflációs rátát nem. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság szintén tárgyalta az 
elıterjesztést. A Gazdasági Bizottság döntéséhez hasonlóan a 2%-os ÁFA különbséget 
javasolja elfogadni, az inflációs rátát viszont ne vállaljuk. Ezt javasolja elfogadásra a 
Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslat elfogadását. 
 

65/2012. (III.27.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Kortye Vilmos 
egyéni vállalkozóval a 307/2011.(XI.29.) határozat alapján kötött a mősorkészítésre 
vonatkozó vállalkozási szerzıdésben foglalt vállalkozói díjat 2012. április 1-tıl 
kezdıdıen módosítja az ÁFA mértékének 2 %-os emelésével. 

 
2. A többletköltség fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésrıl szóló 5/2012. 

(II.29.) rendelet 3.2. sz. melléklete 2.9.1. általános tartalékalap sorából biztosítja. 
 

3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a vállalkozási szerzıdés 
módosításáról és felhatalmazza, hogy a módosítást az Önkormányzat nevében írja 
alá. 

 
Határid ı: azonnal; a vállalkozó értesítésére: a döntést követı 8 napon belül; 

a szerzıdés-módosítás aláírására: a döntést követı 15 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester  

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

végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határid ı: azonnal; a költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
17. napirendi pont: 
Javaslat a Régió 2007 Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
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: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

66/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Régió 2007 Kft. 2011. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
18. napirendi pont: 
Beszámoló a Semmelweis Bölcsıde 2011. évi munkájáról 
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 a mindenre 
kiterjedı beszámolót, köszönjük az intézményvezetı asszony munkáját. A beszámolót 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: külön köszönjük, hogy azt a sok kellemetlenséget, ami a 
költözéssel járt az intézményvezetı asszony és kollégái megoldották. Reméljük, hamarosan 
visszaköltözhetnek az új épületbe. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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67/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Semmelweis Bölcsıde 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
19. napirendi pont: 
Beszámoló a Szociális Bizottság 2011. évi munkájáról 
Elıterjesztı: Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke 
 
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 és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Tisztelettel köszönöm a hivatal dolgozóinak a 
segítségét. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

68/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szociális Bizottság 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
20. napirendi pont: 
Tájékoztató a kibocsátott értékpapír kondícióiban bekövetkezett változásokról 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ez negyedévente kötelezı beszámolási kötelezettség a testület 
felé, mióta a kötvénykibocsátás megtörtént. Itt lényegében az látszik, hogy a svájci frankban 
kibocsájtott kötvényeink elég magas értéken vannak most nyilvántartva. Egyelıre még a 
kamatfizetési kötelezettségünk az múlt évben 82 millió forint volt, ehhez képest a lekötött 
betéteink bevétele volt 60 millió forint.  
 
A képviselık száma 11 fı, dr. Gerencsér Balázs visszaérkezett. 
 
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 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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69/2012. (III.27.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az értékpapír kibocsátásáról szóló 
2012. évi I. negyedévi tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
(11 igen szavazat, egyhangú) 
 
21. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: mióta az Achim András utcában új háziorvos van, 
igencsak megnövekedett a betegek száma. Sokszor a Rudolf közben parkolnak az autóval. 
Van-e arra lehetıség, hogy itt kialakítsunk egy kulturált parkolási lehetıséget.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Zrínyi utcában kihelyezésre kerültek a 
virágládák, de sajnos kilopták belıle a virágokat. 
A Zrínyi utcából a kamiont elvitte a tulajdonosa. Viszont telefonon keresett meg engem azzal, 
hogy a közterület felügyelık mondták neki, hogy én interpelláltam. Nem tudom, hogy ezt így 
kell feltétlenül intézni? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a Képviselı-testületi ülésen készült jegyzıkönyvek 
nyilvánosak, a hivatal honlapján megtekinthetık, bárki belenézhet.   
 
22. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Pável Béla alpolgármester: április 14-én lomtalanítás lesz, a veszélyes hulladékokat pedig a 
VETÜSZ telephelyén veszik át. Április 21-én kerül megrendezésre a Föld napja. Ha valamely 
intézmény szeretne az akcióban részt venni, jelentkezzen nálam. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: két hete részt vettünk egy utazáson a RETS Program keretében 
Wales-ben. Az elıadásokon különbözı energia megtakarításokról esett szó. Felvetıdött a 
kérdés bennem is, hogy mi civilemberek, nem szakemberek miért vagyunk ott. Tudatosult 
bennem az, hogy azért hívnak meg helyi politikusokat, önkormányzati városvezetıket, hogy 
ezt az üzenetet elvigyék abba a városba, településre ahonnan érkeztek, hogy igen is fontos 
dolog ez, ezt komolyan kell venni. Práczki Péter projekt megbízott igen sikeres elıadást 
tartott. 
 
Práczki Péter RETS Program megbízottja: szeretném hivatalosan is meghívni a képviselıket, 
illetve mindenkit, akit érdekel az oktatás, ugyanis a RETS Program keretében sikerült 
kiharcolni egy úgynevezett „one day” egynapos konferencia szervezését. Április 13-án, 
pénteken az Ipartestület épületében lesz. Reggel 9-tıl délután 15-16 óráig lesz. Lesz ebéd is. 
Aki szeretne jönni, az legyen kedves ezt jelezze. Öt külföldi elıadó is tart elıadást, arról, 
hogy az oktatást hogyan lehetne egy kicsit átgondolni annak érdekében, hogy a környezetre a 
megújuló energiákra jobban oda tudjunk figyelni. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: április 21-én és 28-án gallybegyőjtés lesz, 
21-én a vasút repülıtér felıli oldalán, 28-án a másik oldalon, ami azt jelenti, hogy 
összekötözött, kisebb mérető gallyakat elszállíttat az önkormányzat. 
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23. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: április 3-án rendkívüli testületi ülés várható, 16 órakor. Áprilisi 
rendes testületi ülés pedig április 24-én lesz. 
 
 
A képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester úr: megadom a szót Práczki Péternek, a RETS Program 
megbízottjának. 
 
Práczki Péter RETS Program megbízottja: Tájékoztatást adott a képviselıknek a RETS 
Program keretében megrendezésre került wales-i szemináriumról. A tájékoztatás közben a 
képviselık képeken is láthatták az eseményt.  
 
Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztályvezetı: szintén részt vett a wales-i 
szemináriumon. Elmondta tapasztalatait és azt, hogy mennyire fontos kérdés a megújuló 
energiafelhasználás.  
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 


