
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. augusztus 12-én 
16.ºº órakor megtartott rendkívüli ülésérıl Vecsés Szent István tér 1.  
 
 
Jelen vannak: Czibolya Zoltán,  Dabasi János, dr. Fekete Károly, dr. Lugosi 
Mária, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Oláh László, Skribek Zoltán, Szlahó 
Csaba, Tábori Ferenc, Tóth Judit Vékony Ferenc.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelttel köszönti a Képviselı-testület tagjait. Köszöni, hogy szabadság ideje 
alatt szakítottak idıt a részvételre és így határozatképes a Képviselı-testület.  
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 10 fı, így a testületi ülés 
határozatképes. 
Az ülést megnyitja.  
 
A meghívóban szerepelt 5 napirendi pont kerül a mai napon megtárgyalásra. 
 
1. Napirendi pont: 
Pályázat benyújtása a Gondozási Központ felújítására 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Véleménye szerint is érdemes benyújtani a pályázatot, hiszen 10 % önrésszel 90 
%-ot lehet nyerni. 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
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149/2008.(VIII.12.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Közép-magyarországi Operatív Program keretében a „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztésére” (kódszám: KMOP-2008-4.5.1.) a „Vecsés és környéke 
idıskorúak nappali ellátására Mikrotérségi Intézményi Társulás” mint 
intézmény fenntartó pályázatot nyújtson be a Vecsés Város 
Önkormányzat tulajdonában lévı, Vecsés Jókai Mór u. 8. szám alatt 
található Gondozási Központ épületének felújítására és eszközök 
beszerzésére.  
 A pályázati projekt összköltsége: 17 550 000,- Ft, amelyhez Vecsés   
Város Önkormányzata 1 755 000,- Ft önrészt biztosít a 2009. évi 
költségvetés terhére. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elıkészítésében 
való       részvételre.  
 
Felelıs:   Szlahó Csaba 
  polgármester 
Határid ı: 2008. augusztus 15. 

 
 
2. Napirendi pont: 
„Vecsés Város belterületi úthálózatának fejlesztése” projekt kivitelezıjének 
kiválasztása 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
A mai napon a Pénzügyi Bizottság és a Munkabizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést.  
Köszönti Kutassy Péter urat a FİBER Rt.képviselıjét és kéri, hogy kiegészítését 
tegye meg.  
 
Kutassy Péter FİBER Rt. Képviselıje: 
A közbeszerzési eljárást szabályosan lebonyolították, összeállították a 
hirdetményt, amely megjelent az értesítıben. Az eljárásról részletes vizsgálat 
készült. Ennek az egész közbeszerzésnek a menete részletesen leírásra került. 
Négy ajánlat érkezett. Lehetıség volt hiánypótlás kérésére, ezt minden 
ajánlattevı megtette. Mindet érvényesnek minısítették. Pontozás alapján az ár 
döntött. A legkedvezıbb ajánlatot a Swietelsky Magyarország Kft, a második 
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legkedvezıbbet a COLAS-EGER Út és Vasútépítı Zrt. tette.  Kéri, hogy a 
Képviselı-testület nyilvánítsa mind a 4 pályázatot érvényesnek és  nyertesnek 
nevezze meg a Swietelsky Magyarország Kft-t, valamint a nyertes ajánlatot 
követı legkedvezıbb ajánlattevıt a COLAS-EGER Út és Vasútépítı Zrt-t.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 11 fı.  
 
Takács Mária jegyzı: 
Módosító indítványa: a határozati javaslat tartalmazza, hogy „4 érvényes 
pályázat érkezett”.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, azt a módosítással  egyhangúlag 
elfogadásra ajánlja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

150/2008./VIII.12.) határozat 
 
 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Vecsés 
Város belterületi úthálózatának fejlesztése” címő – KMOP-2.1.1/B-
2007-0058 regisztrációs számú – projekttel kapcsolatos, „Vecsés 
Város belterületi úthálózatának 2008. évi fejlesztése keretében 8 db 
lakóutca 9 szakaszának szilárd burkolattal történı ellátása vállalkozói 
szerzıdés alapján” tárgyú, a Közbeszerzési Értesítı 2008. június 16. 
napján KÉ 8836/2008. számon megjelent közbeszerzési eljárásban 
beérkezett 4 ajánlatot érvényesnek nyilvánítja, és az eljárásban a 
Swietelsky Magyarország Kft.-t  (Budapest, 1117, Irinyi J. u. 4-20.)  
hirdeti nyertes ajánlattevınek. 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nyertes 
ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevınek a COLAS-EGER Út 
és Vasútépítı Zrt-t jelöli meg.  

4. A Képviselı-testület felkéri a közbeszerzési eljárás lebonyolítóját 
arra, hogy az eljárás eredményét 2008. augusztus 13-án 14.00 órakor 
hirdesse ki, valamint a Polgármestert arra, hogy a kiválasztott 
ajánlattevıvel a vállalkozási szerzıdést kösse meg. 
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 Határidı: 2008. augusztus 28. 
 Felelıs:  Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 

 
3. Napirendi pont: 
Ferihegyi Szent Ferenc Gyógyszertár szolgálati rend módosításának 
véleményezése 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
  Polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 12 fı.  
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok képviselıit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
Dr. Fekete Károly Egészségügyi Bizottság elnöke: 
Ez a gyógyszertár Vecsés területén van  és nem vesz részt Vecsés ügyeleti 
rendjében. Kifogásolják a többiek, hogy ha ez a gyógyszertár vecsésinek tartja 
magát, akkor ne csak a Budapesti hanem a vecsési  ügyeleti rendet is írja ki.   
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

151/2008.(VIII.12.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Ferihegyi 
Szent Ferenc közforgalmú gyógyszertár mőködtetıje által 
elıterjesztett alábbi szolgálati rend módosításával:    2008. augusztus 
20-ig vasárnaponként Zárva tart. 

 
2. Felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelıs: Takács Mária 
      Jegyzı 

 
Határid ı: azonnal  
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4.Napirendi pont: 
A 103/2008.(VI.09.) határozat módosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
   Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok képviselıit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 
 

152/2008.(VIII.12.) határozat 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 103/2008. ( VI. 09 ) 
határozatát hatályon kívül helyezi és a következık szerint rendelkezik: 

1) Vecsés Város Képviselı-testülete a bruttó 8.640.000 Ft-ot az 
általános tartalékalapba helyezi.  

2) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 
hogy gondoskodjon a rendelet módosításáról. 

Határid ı:  negyedévi rendelet módosítása 

Felelıs : Jegyzı 
 

 
5. Napirendi pont: 
A vecsési Sporttelep felújítási munkálatainak fedezetére elıirányzat 
átcsoportosítás 
Elıterjesztı:Szlahó Csaba 
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  Polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok képviselıit, ismertessék bizottságaik 
állásfoglalását. 
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja azzal a 
módosítással, hogy a beruházás nem csak a Sportpályát érinti, hanem a Halmi 
téri Iskola sportpályáját is.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a módosított határozati 
javaslatot, mely szerint a beruházás nem csak a Sportpályát, hanem a Halmi téri 
Iskola sportpályáját is érinti, melyet a Képviselı-testület 12 egyhangú igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta 
határozatát: 
 

153/2008.(VIII.12.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Képviselı-testülete a vecsési Sporttelep és a Halmi téri 
Általános Iskola sportpályájának teljes felújítási költségét – 
93.010.081 Ft – a 2008. évi költségvetés „fejlesztési céltartalék 
kötvénykibocsátásból” sor terhére biztosítja azzal a feltétellel, hogy a 
hitelfelvétellel egyidejőleg az értékpapír számlára a teljes összeg 
visszafizetésre kerül. 

 
2) Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 

hogy gondoskodjon a rendelet módosításáról. 
 
Határid ı: negyedévi rendelet módosítása 
Felelıs: jegyzı  
 
 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést 
16.40 órakor bezárja. 
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     Kmf . 
 
 
 
 
  Szlahó Csaba    Takács Mária 
  Polgármester    jegyzı 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné 
 
 
 
 
 


