
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. 

 
Jelen vannak: 

Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz 
Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, 
Tábori Ferenc, Tóth Judit, Vékony Ferenc. 
 

Szlahó Csaba polgármester: 
Köszönti a képviselı-testület megjelent tagjait, Takács Mária jegyzı asszonyt, 
valamint Dr. Dudás Melinda Hivatalos közbeszerzési Tanácsadót. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 
11 fı. 
Az ülést megnyitja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A rendkívüli ülésnek 3 napirendi pontja van: 
 
1. napirendi pont: 
„Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése” projekt kivitelezıjének kivá-
lasztása 
 
2. napirendi pont: 
„Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére” közbeszerzé-
si eljárás részvételi szakaszának lezárása 
 
3. napirendi pont: 
Vecsés, 043/8, 043/9, 043/10, 043/13, 043/14 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csa-
tolása 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
 
1. napirendi pont: 
„Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése” projekt kivitelezıjének kivá-
lasztása 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
Felkéri Dr. Dudás Melinda Hivatalos közbeszerzési Tanácsadót, ismertesse a 
közbeszerzési eljárás eredményét. 
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Dr. Dudás Melinda Hivatalos közbeszerzési Tanácsadó:  
Vecsés Város a GYÁVIV Kft. ügyfélszolgálati iroda létesítésére egyszakaszos 
nyílt eljárás kiírást tett. A felhívásra három ajánlat érkezett. Megtörtént a bontás, 
mely szerint a Hídépítı Zrt, a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. és a 
Trükk Flükt Kft. adott be ajánlatokat. 
A beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlásra kellett felszólítani a Trükk 
Flükt Kft.-t., amire a Kft. nem küldött hiánypótlást. A Közbeszerzési Munka-
Bizottság megtartotta ülését, illetve a hiánypótlás miatt ismételt ülést is tartott. 
Az ajánlatok elvégzése után javasolja nyertes kivitelezınek a legelınyösebb 
ajánlatot tevı Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt., másodiknak a Híd-
építı Zrt-t. A harmadik ajánlattevı Trükk Flükt Kft. ajánlatát pedig érvénytelen-
nek minısíti. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik véleményét. 
 
Hanek Gábor Közbeszerzési Bizottsági tag: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevı képviselık száma 10 fı, Hanek Gá-
bor képviselı a szavazásban nem vesz részt, mert a Közbeszerzési Bizottság 
munkájában vett részt. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

214/2008.(X.28.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vecsési 
ügyfélszolgálati irodaépület létesítése, a meglévı lakó és gazdasági épület 
bontása, GYÁVÍV új irodaépülete, nyitott szín, külsı, belsı parkoló és 
utcai kerítés létesítése, vállalkozási szerzıdés keretében” tárgyú, a 
Közbeszerzési Értesítı 2008. augusztus 18. napján KÉ 13036/2008. 
számon megjelent, 13898/2009. KÉ nyilvántartási szám alatt módosított 
közbeszerzési eljárás során a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti 
Zrt.-t (1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.) érvényesnek és alkalmasnak 
nyilvánítja és a közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti ki. 
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2. A Képviselı testület a második legkedvezıbb ajánlattevınek a Hídépítı 
Zrt.-t (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.) hirdeti ki. 

 
3. A Képviselı-testület a Trükk Flükt Kft. (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) 

ajánlatát érvénytelennek hirdeti ki. 

4. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlat-
tevıvel a közbeszerzési eljárást lezáró szerzıdést kösse meg. 
 
Határidı: 2008. november 7. 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

   Polgármester 
 
2. napirendi pont: 
„Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére” közbeszerzé-
si eljárás részvételi szakaszának lezárása 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
 
Dr. Dudás Melinda Hivatalos közbeszerzési Tanácsadó:  
Hitelszerzıdés megkötése Vecsés Város Önkormányzata részére elnevezéssel 
tárgyalásos, közösségi eljárásrendbe tartozó közbeszerzési részvételi felhívást 
tett közzé Vecsés Város Önkormányzata. A felhívásra kettı ajánlat érkezett. Az 
egyik ajánlatot az OTP Bank Nyrt., a másik ajánlatot a CIB Bank Zrt. adta. 
A borítékbontásra október 27-én került sor. A Közbeszerzési Munkacsoport a 
mai napon 9 órakor, a Közbeszerzési Bizottság pedig 10 órakor tartotta ülését. 
Az értékelés megtörtént, és megállapították, hogy a jelentkezık a részvételi fel-
hívásnak, a dokumentációnak és a jogszabályokban mindenben megfelelı je-
lentkezést nyújtottak be, így érvényes jelentkezésük alapján megállapítható al-
kalmasságuk. Javasolja, hogy mindkét jelentkezı tekintetében állapítsa meg a 
testület, hogy érvényesek, és alkalmasak és az eredményhirdetést követıen 
mindkét jelentkezı részére kerüljön átadásra az ajánlattételi felhívás. 
 
Hanek Gábor Közbeszerzési Bizottsági tag: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevı képviselık száma 10 fı, Hanek Gá-
bor képviselı a szavazásban most sem vesz részt, mert a Közbeszerzési Bizott-
ság munkájában vett részt. 
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Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 

 
215/2008.(X.28.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Hitelszerzıdés megkö-
tése Vecsés Város Önkormányzata részére” tárgyú, a TED-en 2008/S/182-
241906 számon megjelent, tárgyalásos, közösségi eljárásrendbe tartozó közbe-
szerzési részvételi felhívásra az OTP Bank Nyrt. (1052 Budapest, Báthory utca 
9.), valamint a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Medve u. 4-14.) jelentkezését 
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja és az ajánlattételi felhívás kiküldésérıl 
rendelkezik.  

 
Határidı: azonnal 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Vecsés, 043/8, 043/9, 043/10, 043/13, 043/14 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csa-
tolása 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiosztásra került.  
 
Dr. Dobrovitz Magdolna ügyvéden keresztül kereste meg a Hivatalt a Raiffeisen 
Bank képviselıje, hogy van egy fejlesztésre szánt terület, amelyen ık fejleszteni 
szeretnének. Egy hektáros területeket szeretnének kialakítani, és logisztikát 
akarnak építeni. Ez tıszomszédságában van a repülıtérnek. Arra kérték, hogy 
mivel a külföldi partner egy hónapos határidıt adott erre, és utána kivonul, mi-
nél hamarabb döntsön a testület errıl a területrıl. Gyakorlatilag egy öthektáros 
területrıl van szó, mely belterületbe vonásáról kellene dönteni a Képviselı-
testületnek. Ez a területe egyébként is fejlesztésre, és belterületbe vonásra szánt 
terület, jelenleg hatályos szabályozási terv szerint. 
 
Skribek Zoltán Gazdasági Bizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja a Képvise-
lı-testületnek. A határozati javaslat 3. pontjában benne van, hogy a terület fej-
lesztıjével településrendezési szerzıdést kell kötni. A Gazdasági Bizottság 2 
euró/m2 –es irányárat javasol tárgyalási alapnak, ami kb. 25 millió forint. 
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Takács Mária jegyzı: 
Erre a területre a Képviselı-testület már egy szabályozási tervet elfogadott. A 
szabályozási tervben kifejezte szándékát, hogy az belterületbe vonásra kerül. 
Nagy része már belterületbe vonásra került, csak ez a csík nem. A Földhivatal 
kéri, hogy a Képviselı-testület most e tekintetben fejezze ki szándékát a belterü-
letbe vonásról. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, melyet a Képviselı-testület 
11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadott, és 
meghozta határozatát: 
 

216/2008.(X.28.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 163/2008(IX. 16.) 
határozattal elfogadott Vecsés Településszerkezeti Tervének TSZ-1 jelő 
rajzi mellékletén jelölt belterületi határ módosítását rendeli el a követke-
zık szerint: 
A vecsési 043/9, 043/13, 043/14 hrsz-ú, a 043/8 hrsz-ú ingatlan megosztá-
sával keletkezı 043/15, 043/16, 043/17hrsz-ú, valamint a 043/10 hrsz-ú 
ingatlan megosztásával keletkezı 043/18, 043/19 hrsz-ú külterületi ingat-
lanokat belterületbe vonja.  

2. A belterületbe vonás tekintetében a földvédelmi járulék megfizetésének 
kötelezettsége a Raiffeisen Ingatlan Zrt-t terheli. 

3. Az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § alapján a terület fejlesztıjével te-
lepülésrendezési szerzıdést kell kötni. 

 
 Határidı: azonnal 
 Felelıs:   Takács  Mária 

     jegyzı 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést bezárja. 
 
 

k. m .f. 
 
Szlahó Csaba        Takács Mária 
Polgármester             jegyzı 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı 


