
Jegyzıkönyv 
 
 
Készült: 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 2-án 
megtartott rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 
11.00 óra) 
 
Jelen vannak:  
Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya Zoltán, dr. Lugosi Mária, Hanek 
Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska Istvánné, 
Skribek Zoltán, Szlahó Csaba, Tábori Ferenc, Vékony Ferenc. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Tisztelettel köszönti a Képviselı-testület tagjait, Dr.Dudás Melindát, aki a 
közbeszerzés lebonyolítását végzi, Jegyzı Asszonyt, a hivatal dolgozóit és a 
megjelent érdeklıdıket. 
Megállapítja, hogy a jelenlévı képviselık száma 13 fı. 
Az ülést megnyitja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: 
A mai rendkívüli ülésen az alábbi  napirendi pontokat tárgyalja a Képviselı-
testület: 
 
1.Napirendi pont: 
Tündérkert utcai Óvoda bıvítése, felújítása projekt közbeszerzési eljárásában 
közbeesı döntés 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2.Napirendi pont:  
A Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása címő KOMP-4.6.1/B-2-2008-0181 
azonosító számú projekt jogi tanácsadásához pótelıirányzat biztosítása 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
3. Napirendi pont: 
Testnevelı tanárok jutalmazása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
4.Napirendi pont: 
VSE Ökölvívó Szakosztály támogatási kérelme 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
Határozat-hozatal. /egyszerő/ 
5.Napirendi pont:  
Pályázat benyújtása a Halmi-telepi iskola eszközbeszerzésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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6.Napirendi pont: 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülés: 
7.Napirendi pont: 
Cseke Ibolya kamatmentes kölcsön kérelme 
Elıterjesztı: Saska Istvánné bizottsági elnök 
 
1.Napirendi pont: 
Tündérkert utcai Óvoda bıvítése, felújítása projekt közbeszerzési eljárásában 
közbeesı döntés 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Dudás Melindát ismertesse az elıterjesztést.  
 
Dr.Dudás Melinda közbeszerzési tanácsadó:  
Kétszakaszos gyorsított eljárást indítottak, mivel szeptember 1-re kész kell 
lennie az óvodának. Az elsı szakasznak most van vége. 3 részvételi jelentkezés 
érkezett:  

- a PORR Építési Kft 
- a Trükk-Flükt Kft 
- az ALEX Fémbútor Kft. 

A beérkezett dokumentumokat a Munkacsoport és a Bizottság megvizsgálta. Ez 
alapján mind a három részvételre jelentkezı érvényes és alkalmas jelentkezést 
nyújtott be. Ma lesz az eredményhirdetés. Azt ajánlat benyújtását június 13-án 
várják. 
 
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 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

113/2009.(VI.2.) határozat 
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Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Tündérkert Óvoda 
bıvítése, felújítása és eszközbeszerzése” tárgyú, a TED-en 2009/S95-136280 
számon megjelent, gyorsított, meghívásos közbeszerzési részvételi felhívásra 
 

- a PORR Építési Krt. (1056 Budapest, Váci utca 81.) részérıl 
kivitelezésre 

- a Trükk-Flükt Kft. (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) részérıl 
kivitelezésre és eszközbeszerzésre,  

- az ALEX Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) részérıl 
eszközbeszerzésre 

 
tett jelentkezését érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja és az ajánlattételi 
felhívás kiküldésérıl rendelkezik. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
2.Napirendi pont:  
A Tündérkert Óvoda bıvítése, felújítása címő KOMP-4.6.1/B-2-2008-0181 
azonosító számú projekt jogi tanácsadásához pótelıirányzat biztosítása 
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 elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

114/2009.(VI.2.) határozat 
 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4.125.000 Ft-t 
biztosít az általános tartalékalap terhére a Tündérkert Óvoda bıvítése, 
felújítása és eszközbeszerzése címő KOMP-4.6.1./B-2-2008-0181 
azonosító számú projekt koordinálására, folyamatos jogi tanácsadására. 
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2) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a szerzıdést kösse meg. 
 

3) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, 
hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el és azt terjessze a 
Képviselı-testület elé. 

 
Határidı: azonnal, félévi rendeletmódosítás 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

Takács Mária jegyzı 
 
 
3. Napirendi pont: 
Testnevelı tanárok jutalmazása 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, annak elfogadását javasolja. Kéri a 
Képviselı-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

115/2009.(VI.2.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az általános iskolák közötti 

sportversenyek lebonyolításáért az alábbi intézmények testnevelı tanárait 
jutalmazza meg 62.000,- Ft./fı értékő üdülési csekkel. 

 
Falusi Általános Iskola:     1 testnevelı tanár 
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola:  2 testnevelı tanár 
Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium:  2 testnevelı tanár 
Halmi Telepi Általános Iskola:    2 testnevelı tanár. 

 
2. A 7 fı részére összesen /7 x 62.000,- Ft./ 434.000,- Ft. és a kapcsolódó adminisztratív 

költségek fedezetét a 2009. évi költségvetési rendelet 7a. mellékletének „Iskolák 
közötti sportversenyek” 3.3. sora  tartalmazza. 
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3. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
            Határidı: azonnal 

      Felelıs:     Szlahó Csaba 
                    polgármester 

4. Felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2009. évi költségvetési rendelet  
módosításának a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 

 
            Határidı: 2009. III. negyedév 

      Felelıs:     Takács Mária 
                    jegyzı 

 
 
4.Napirendi pont: 
VSE Ökölvívó Szakosztály támogatási kérelme 
Elıterjesztı: dr. Lugosi Mária bizottsági elnök 
Határozat-hozatal. /egyszerő/ 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási M ővelıdési és Sportbizottság elnöke: 
A VSE Ökölvívó Szakosztály a Boksz-centrum átépítéséhez kért támogatást. A 
költségvetésben találtak megfelelı fedezetet ehhez, így a Bizottság javasolja a 
határozatban foglaltak elfogadását. Kéri a Képviselı-testület támogatását. 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

116/2009.(VI.2.) határozat 
 

1.) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetés általános tartalékalap terhére 250.000.- Ft-ot biztosít a 
VSE Ökölvívó Szakosztály mőködésének támogatására, amelyre 
vonatkozóan támogatási szerzıdést kell kötni Vecsés Város 
Önkormányzata és a VSE Ökölvívó Szakosztálya között.  

 
2.) Felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szóló 

rendelet tervezetet terjessze a Képviselı-testület elé. 
Felelıs:       Takács Mária 
           jegyzı 
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Határid ı:  a 2009. II. n.évi költségvetési rendelet elfogadása. 
 

3.) Utasítja a polgármestert, hogy a támogatási szerzıdés megkötésérıl 
gondoskodjon. 
Felelıs:      Szlahó Csaba 
          polgármester 
Határid ı: azonnal  

 
 
5.Napirendi pont:  
Pályázat benyújtása a Halmi-telepi iskola eszközbeszerzésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 
Felkéri Takács Mária jegyzı asszonyt, hogy kiegészítését tegye meg.  
 
Takács Mária jegyzı: 
A pályázat keretében igényelhetı támogatás mértéke a beruházási költség 65 %-
a, legfeljebb 20.000.000 Ft. A pályázat keretében lehetıség van a Halmi telepi 
Általános Iskola részére eszközök beszerzésére. A pályázati projekt bruttó 
bekerülési költsége 5.066.545 Ft, amihez a pályázati kiírásban foglaltak szerint 
3.293.253 Ft pályázati támogatás igényelhetı. Az összeg magában foglalja a 
pályázati díjat is 82.332 Ft összegben. Az Önkormányzat által biztosítandó 
önrész 1.773.292 Ft. 
 
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 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

117/2009.(VI.02.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Közép-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a „Önkormányzati fejlesztések 
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)”  2009. évre kiírt pályázat keretében 
„Eszközbeszerzés a Halmi Telepi Általános Iskola részére” címmel pályázatot 
nyújtson be. 

 
A pályázott beruházás bruttó összege: 5 066 545,-- Ft, melyhez az Önkormányzat 
1 773 292,-- Ft önrészt biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartalékkeret 
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terhére és a pályázat keretében 3 293 253,-- Ft támogatást igényel. Az összegek 
tartalmazzák a pályázati díjat is. 

 
2) Felkéri a Jegyzıt, hogy a költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet 

terjessze a Képviselı-testület elé. 
Határid ı: a 2009. II. negyedévi költségvetési rendeletmódosítás elfogadása 
Felelıs: Takács Mária 

Jegyzı 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázat elkészítésére és 

benyújtására. 
Határid ı: 2009. június 2. 
Felelıs: Szlahó Csaba 

   polgármester 
 
 
6.Napirendi pont: 
Vecsési Egészségügyi Szolgálat támogatási kérelme 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Az elıterjesztés írásos, kiküldésre került.  
Köszönti Dr. Szarvas Tibor igazgató-fıorvos urat. 
Az igazgató-fıorvos úr elmondta, hogy az 1 napos sebészet finanszírozása 5 
millió Ft-tal kevesebb, mint ami plusz kellene, hogy legyen. Az OEP 2009. 
évben drasztikusan csökkentette a teljesítmény finanszírozást. Gyakorlatilag 
teljes kapacitással mőködnek, de havi 5 millió Ft hiányt termelnek ki. Ezt 
kellene megfinanszírozni. Egyelıre egyszeri alkalommal 5 millió Ft segítséget 
nyújtanának, mely összeget november 5-ig visszafizetne a Szakorvosi 
Rendelıintézet. Ha most nem kap a Rendelıintézet segítséget, abbahagyják a 
mőtéteket az orvosok és ez minıségromlást idéz elı. Véleménye szerint a 
jelenlegi, magas szinten dolgozó orvosgárdát meg kellene tartani.  
 
Dr.Szarvas Tibor igazgató-fıorvos: 
Az OEP ígérete szerint 2-3 hónapon belül változtatni fog a finanszírozáson. Azt 
ígérték, hogy ki lesz írva a pályázat, amire nagyobb kapacitással lehetne 
pályázni.  
 
Hanek Gábor Pénzügyi Ellenırz.Ügyrendi és Összeférhetetlens. Biz.Elnöke: 
A Bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Oláh László képviselı: 
Tapasztalata szerint is nagyon jó orvosgárda dolgozik a Szakorvosi 
Rendelıintézetben. Javasolja a határozat elfogadását.  
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Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselı-testület 13 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadott és meghozta határozatát: 
 

118/2009.(VI.2.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 5.000.000 Ft-t 
biztosít az általános tartalékalap terhére az Egészségügyi Szolgálat 
mőködési kiadásainak átmeneti finanszírozására, azzal a feltétellel, 
hogy a fenti összeg 2009. november 30-án az intézmény 
költségvetésébıl az általános tartalékalapba visszapótlásra kerül. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 
jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse el és azt 
terjessze a Képviselı-testület elé. 

Határid ı: azonnal, IV: negyedévi rendeletmódosítás 

Felelıs: Takács Mária 
 Jegyzı 

 
 
Szlahó Csaba polgármester: 
Miután több napirendi pont nincs, megköszöni a részvételt és az ülést 11.30 
órakor bezárja.   
 
     Kmf. 
 
 
  Szlahó Csaba   Takács Mária 
  Polgármester   jegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Siry Lászlóné  
 


