
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült: a Képviselı-testület 2007. július 31-i  rendkívüli  ülésérıl. 
  Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 16.00 óra). 
 
 
Jelen vannak:  Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.Fekete 
Károly, dr. Lugosi Mária,  Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, 
Saska Istvánné,  Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a Képviselı-testület tagjait, Takács Mária jegyzı asszonyt, a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóit, valamint a megjelent érdeklıdıket. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 fı képviselı jelen van. 
 
A rendkívüli ülést megnyitja. 
 
A rendkívüli ülésen három napirend kerül megtárgyalásra.  
 
1.Napirendi pont: 
Egynapos sebészeti egység mőködtetése a Vecsési Szakorvosi Rendelıintézet 
épületében 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, a határozati javaslat kiosztásra került. 
Felkéri Skribek Zoltán képviselı urat, hogy ismertesse a Gazdasági Bizottság 
ülésén elhangzottakat.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A határidı szoros, nem voltak könnyő 
helyzetben. Két dolgot mérlegeltek: az egyik, hogy ez a szolgáltatás 
midenképpen plusz dolgot hoz Vecsésre, amit támogatni szeretnének. A másik, 
hogy olyan garanciákat és pénzügyi dolgokat próbáltak vizsgálni, amely garan-
ciát biztosít arra, hogy ez a szolgáltatás  fog itt mőködni és annyi idıre, amire 
vállalják.  A beérkezett ajánlatot megvizsgálva látható, hogy ezen a területen 
szakcégrıl van szó, megfelelı referenciákkal rendelkezik. Az elmúlt  évben 3 
milliárd Ft fölötti forgalommal rendelkezı cégrıl van szó. Jelenleg is több he-
lyen végez egy napos sebészeti rendelést. Ennek alapján megfelelı volt a refe-
rencia. Ezek a garanciák számukra megfelelık voltak. Egy dologban volt a bi-
zottsági ülésen kérdés, és ez a futamidıvel kapcsolatos. Lehet látni az ajánlat-
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ban, hogy milyen bevételekkel, kiadásokkal, milyen futamidıben gondolkodnak, 
így 16-17 év körüli megtérüléssel és 22 éves szerzıdés szerinti idıvel számol-
nak. A Gazdasági Bizottság ülésén arról beszéltek, hogy a rendelkezésre álló 
számítások alapján azt mondják a szakemberek, hogy egy jól mőködı egy napos 
sebészet 20 %-os nyereséggel tud mőködni. Ha a jelenlegi finanszírozási rend-
szert veszik alapul 50 millió Ft/év bevétellel, OEP finanszírozás tekintetében 
számol a cég, 10 éves futamidı jön ki. Ehhez hozzá kell venni az inflációt, azt, 
hogy 5 év múlva más betegforgalma lesz, mint az indulás évében. Ehhez hozzá 
kell még venni, hogy az OEP-nél 3 hónapos utófinanszírozás van, ami nyilván 
megint az üzemeltetınek az elıfinanszírozását igényli, mert így jön ki az ı szá-
mításai szerint a 16-17 év.  Így kéri a 22 évet. Azt gondolják, hogy az OEP fi-
nanszírozáson túl lehetıség van olyan egyéb munkák elvégzésének is, amivel a 
pályázatban nem számol, olyan fizetıs beavatkozás, ami nem OEP finanszíro-
zott.  
A Gazdasági Bizottság a következı döntést hozta: a pályázatot fogadják el és 
javasolják a futamidı meghatározását 12-18 év között. A 4. pont tartalmazza, 
hogy a nyertes pályázóval egyeztetni kell. Döntést kell hozni, a 22 évet tárgyalá-
sos alapon le kellene csökkenteni, 12-18 évben kellene meghatározni. Kéri a 
Tisztelt Képviselı-testület tagjait, hogy a kiosztott határozati javaslatot támo-
gassák.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Fontos dolog, hogy valamilyen szinten tudjanak velük alkudni. A pályázati aján-
latban hosszúnak ítélt futamidıt ajánlottak. Azt szeretnék elérni, hogy a futam-
idı lerövidüljön, de ne veszélyeztessék a megvalósulást.  
 
Lırincz Ferencné képviselı:  
Kérdése, hogy mit lehet tudni errıl a Kft-rıl.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Orvos-technikai mőszereket forgalmaznak. Már az Egészségház felújításánál is 
ık szállítottak, hosszú szakmai együttmőködés van az Egészségház és a cég kö-
zött. 
 
Oláh László képviselı: 
Kérdése, hogy az orvosokat is ık biztosítják-e? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az orvosokat ık alkalmazzák. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
Jelenleg ez az egyik legnagyobb üzlet az egészségügyben. Próbálják a kórhá-
zakból a fekvıbetegeket kiszorítani. Jelenleg az egy napos sebészeteknek a ré-
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szesedése 2 %, az európai átlag 40 %, Amerikában ez 60 %. Ez a legjobb befek-
tetés, ha ı azt mondja, hogy 16 év alatt térül meg, véleménye szerint ez keve-
sebb lesz.  
 
Dabasi János Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:  
Véleménye szerint 15 év a reális. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: 
Tudomására kellene hozni a pályázónak, hogy nem olyan nagy baj, ha most nem 
döntik el. Ezt kiírják 2-3 év múlva is.  
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Az épületet belül meg kell csinálni. Mit köteles itt hagyni, ha befejezi a tevé-
kenységet? 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A szerzıdésben benne lesz, hogy mit hagyjanak itt, ha abbamarad a sebészet.  
 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

133/2007.(VII.31.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Egynapos 
sebészeti egység mőködtetésére a Vecsési Szakorvosi Rendelıintézet 
épületében” címő pályázati felhívásra az Allegro Kft. (1135. Buda-
pest, Szent László út 97/a) által benyújtott pályázatát érvényesnek 
nyilvánítja.  

 
2) A pályázati eljárást eredményesnek tekinti. 

 
3) A pályázati eljárás nyertesének az Allegro Kft.-t (1135. Budapest, 

Szent László út 97/a) nyilvánítja. 
 

4) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázó-
val a szerzıdést kösse meg, melynek során vegye figyelembe a Gazda-
sági Bizottság határozatában foglalt szerzıdéses futamidıt. 

  
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
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2. Napirendi pont: 
A William´s Stúdióval kötött Mősorszolgáltatási Szerzıdés meghosszabbítása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását 1 év idıtar-
tamra javasolja azzal, hogy jövıre rendes formában írják ki a pályázatot, hogy 
hosszabb idıre lehessen szerzıdést kötni.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

134/2007,(VII.31.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
William´s Kép és Hangstúdióval korábban megkötött mősorszolgálta-
tási szerzıdés módosítását. 

 
2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a William´s 

Kép és Hangstúdió által szolgáltatott mősor 2007. évi költségeinek fe-
dezeteként bruttó 1.666.664.- Ft pótelıirányzatot biztosít az általános 
tartalékalap terhére. 

 
3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vonatkozó szerzıdés módosí-

tás aláírásáról gondoskodjon. 
 

4) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé, valamint gon-
doskodjon a szolgáltatás költségének 2008. évi költségvetésben törté-
nı tervezésérıl.  

 
Határid ı: azonnal és folyamatos 
Felelıs: Szlahó Csaba  

Polgármester 
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Határid ı: a költségvetési rendelet módosítása és a 2008. évi költségvetés   
  tervezése 
Felelıs: Takács Mária 
  Jegyzı  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel Kortye Vilmos meghallgatását, melyet a Képviselı-testület 
13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 
 
Kortye Vilmos William´s Kép és Hangstúdió: 
Köszöni a bizalmat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A Képviselı-testület nevében további jó munkát kíván.  
 
3.Napirendi pont: 
A Posszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentı Egyesület támogatási kérelme  
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos.  
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt adjon tájékoztatást a napirenddel kapcso-
latban.  
 
 
Takács Mária jegyzı: 
Az elmúlt ülésen a Képviselı-testület úgy döntött, hogy leveszi a napirendrıl ezt 
az elıterjesztést, azzal hogy megvizsgálják, van-e anyagi vonzata a támogatás-
nak. Másnap az egyesület elnöke felhívta telefonon és közölte, hogy anyagi tá-
mogatásra nem tartanak igényt, a pályázat beadási határideje viszont a jövı hét 
eleje, ezért lenne fontos a határozat meghozatala.  
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
 Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, me-
lyet a Képviselı-testület 12  igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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135/2007.(VII.31.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a 
Poszeidon Víz Alatti Mentı Egyesület által a Magyar Tőzoltó Szövet-
séghez mentıszer beszerzésére benyújtandó pályázatát.  

 
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl értesítse 

az érintetteket. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést 
bezárja.  
 
      Kmf. 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
 

  
 


