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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 23/2010. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2010. november 4-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
 

Jelen vannak: 
Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, 
Szlahó Csaba, Tábori Ferenc képviselık 
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Tóth Erika Pénzügyi, Számviteli, 
Költségvetési Alosztály vezetıje, Orbán Erika Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztály, Hegedős 
J. Pál Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 8 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Alattyányi István, Dr. Fekete Károly és Dr. Gerencsér Balázs képviselı urak jelezték, hogy 
egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselı-testület rendkívüli 
ülését megnyitom. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felvételre javaslom a „Javaslat a Lanyi terület feltöltésével 
kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására” címő napirendi pontot. 
 
Szavazásra teszem fel a felvételre javasolt napirendi pontot. 
 

242/2010. (XI.4.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetének biztosítására” 
címő elıterjesztést felveszi napirendjei közé. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda bıvítési munkálatainak kivitelezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
2.Napirendi pont: 
Javaslat fejlesztési céltartalék felhasználására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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3.Napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (MTTÖKT) 2011. 
évi belsı ellenırzési tervéhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
4.Napirendi pont: 
Hozzájárulás a Kolping Támogató Szolgálat fejlesztési pályázatához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
5.Napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
6.Napirendi pont: 
Javaslat „Hitelfelvétel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

243/2010. (XI.4.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda bıvítési munkálatainak kivitelezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2.Napirendi pont: 
Javaslat fejlesztési céltartalék felhasználására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (MTTÖKT) 2011. 
évi belsı ellenırzési tervéhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4.Napirendi pont: 
Hozzájárulás a Kolping Támogató Szolgálat fejlesztési pályázatához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
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6.Napirendi pont: 
Javaslat „Hitelfelvétel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogram keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Bálint Ágnes Óvoda bıvítési munkálatainak kivitelezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Az idıtényezı erısen 
beszorítja a lehetıségeinket. Tegnapi ülésén a Bíráló Bizottság támogatta azt a javaslatot, 
hogy a kedvezı idıjárás miatt minél hamarabb célszerő lenne megkezdeni a Bálint Ágnes 
Óvoda bıvítését. Ezért lehetıségként merült fel, hogy az építési munkálatokat a VETÜSZ 
Kft. végezze el, ezáltal lehetıség nyílik arra, hogy vecsési vállalkozók vegyenek részt a 
feladat végrehajtásában. A VETÜSZ Kft. elkészítette az árajánlatát, amely szerint bruttó 
91.374.747,- Ft összegért vállalná a kivitelezést. 
Kérem a Képviselı-testület tagjait, mondják el az elıterjesztéssel kapcsolatos véleményüket. 
 
Pável Béla alpolgármester, a Bíráló Bizottság tagja: az óvoda bıvítésére közbeszerzést írtunk 
ki, amelyre három pályázó jelentkezett. Az egyik pályázót már az elején ki kellett zárni. A 
másik pályázó a meghatározott 60 nap vállalási idıt késıbb 110 napra módosította, ezáltal a 
pályázatát szintén nem lehetett figyelembe venni, mert a feltételnek nem felelt meg. A 
harmadik pályázó az elsı körben megadott 110 millió forintos vállalási árat a másik körben 
70 millió forint körüli összegre csökkentette, amire a Bíráló Bizottság indoklást kért. A 
pályázó a meglepıen alacsony árat korszerő gépekkel végzendı munkával indokolta. Ez az 
indoklás számunkra nem volt megnyugtató, ezért javasoltuk a Képviselı-testületnek, hogy ezt 
a pályázatot is minısítse érvénytelennek, a közbeszerzési eljárást pedig eredménytelennek.  
Tegnapi ülése alapján a Bíráló Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a VETÜSZ 
Kft.-t bízza meg az óvoda építésével. Javasoljuk ezt egyrészt azért, hogy a vecsési vállalkozók 
lehetıséget kapjanak, másrészt azért, hogy kiderüljön hogy tud a Kft. saját beruházást 
elvégezni, mennyire takarékos, mennyire gyors, mennyire tudja az önkormányzat érdekeit 
érvényesíteni. Továbbá javasolja a Bíráló Bizottság, hogy kerüljön kijelölésre egy olyan 
koordináló személy, aki naponta ellenırzi a beérkezett anyagokat, a munka kivitelét.  
 
Szabó Attila képviselı: szeretném megkérdezni, hogy ha a VETÜSZ Kft. kapja meg az óvoda 
építésének feladatát, akkor esetleg kiadja-e vecsési alvállalkozóknak?  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: nem adhatja ki. 
 
Szabó Attila képviselı: tehát akkor a VETÜSZ vesz fel kımővest, burkolót, villanyszerelıt 
stb.? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: igen, csak saját alkalmazásában álló emberrel végeztetheti a 
munkát, illetve lehet bérelni munkaerıt, lehet kölcsön munkaerı, és dolgozhat saját 
alkalmazottal. A közbeszerzési törvénynek ez egy sajátos szabálya, az úgynevezett inhouse 
beszerzés, mivel a VETÜSZ bevételének 90 %-a önkormányzati megrendelésbıl származik, 
ezért ı egy preferált cég a mi beruházásainknál. Így tudja az útépítést, útjavításokat is 
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csinálni. A VETÜSZ saját munkagéppel, saját embereivel dolgozik, alvállalkozót nem vehet 
igénybe.  
 
Szlahó Csaba polgármester: nem tudom, hogy van-e egyéb kérdés vagy hozzászólás? 
Természetesen a szerzıdésrıl tájékoztatni fogjuk a Képviselı-testületet. Mindenesetre 
gyorsan kellene cselekedni, mert az idıjárás jelenleg nagyon kedvezı, lehetne haladni az 
építkezéssel, ami azért is fontos, mert a városközpont várható beruházásai miatt jó lenne a 
volt Brunszvik óvodában lévı három csoportnyi gyermek elhelyezését a bontások elıtt 
megoldani.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a három pályázatát érvénytelenné nyilvánított cég 
ilyen beruházásokat bonyolít, az ı emberi kapacitásuk rá van állva az ilyen mértékő 
építkezésekre. A VETÜSZ Kft. munkaerı állománya sem létszámilag sem szakmailag nincs 
felkészülve egy ilyen komoly beruházás végrehajtására. Hogy fogják ezt megoldani? 
 
Szlahó Csaba polgármester: ha elvállalja, akkor a megoldás a VETÜSZ feladata lesz. Viszont 
azt szeretnénk kérni, hogy lehetıleg vecsési munkaerıvel, vecsési vállalkozókkal végezzék a 
munkát.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: az volt a kérdésem, hogy az, aki ezzel foglalkozik 
évek óta, tehát rá van állva egy ilyen munkára, azzal a VETÜSZ fel fogja-e tudni venni a 
szakmai versenyt? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ha elvállalja a munkát, akkor kénytelen lesz. 
 
Szlahó Csaba polgármester: bízom benne, hogy el tudják végezni ezt a munkát. Amennyiben 
sikeresen lezajlik az építkezés, úgy érdemes elgondolkodni azon, hogy a saját tulajdonú 
cégünk profilját bıvítsük. A Bíráló Bizottság javaslatát a koordináló személyrıl majd a 
szerzıdésben próbáljuk érvényesíteni, egyébként mőszaki ellenırre mindenképpen szükség 
van.  
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: szeretném megkérdezni, hogy mikor lehet 
legkorábban megkezdeni a munkálatokat? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: érvényes építési engedéllyel rendelkezünk, tehát akár holnap el 
lehetne kezdeni az építkezést. Elég enyhe idıt mondanak december közepéig, tehát a 
különbözı közmő bekötéseket, az alapozást végre lehetne hajtani, esetleg az épületet tetı alá 
lehetne hozni még a hideg elıtt. Fontos, hogy körülbelül márciusra elkészüljön az óvoda, 
hiszen addigra lezajlik a kivitelezési közbeszerzés az új Mővelıdési Ház épületére, ezáltal 
biztosítanunk kell az ott lévı 3 óvodás csoport elhelyezését.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

244/2010. (XI.4.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bálint 
Ágnes Óvoda bıvítési munkálatainak kivitelezésével a Kbt. 2/A. §. (1) bek. a.) és 
b.) pontjai alapján a VETÜSZ Kft.-t bízza meg a benyújtott árajánlat szerinti 
nettó  73.102.798.-Ft + 25 % ÁFA, azaz bruttó 91.374.747.-Ft összegő vállalási 
áron.   
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 A kivitelezés teljesítési határideje a kivitelezési szerzıdésben kerül 
meghatározásra. 

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

megfelelıen a kivitelezési szerzıdést kösse meg a VETÜSZ Kft.-vel. 
 
 Határidı: azonnal; a szerzıdés aláírására: a döntést követı 8 napon belül  
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2.Napirendi pont: 
Javaslat fejlesztési céltartalék felhasználására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztosítási és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági ellenırzést végzett több 
intézményünkben. A feltárt hiányosságokról jegyzıkönyvet készítettek. Megállapították a 
melegítı, tároló és egyéb eszközök hiányát, illetve nem megfelelı kapacitását és állapotát. A 
Petıfi Sándor Általános Iskolában és a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskolában is 
melegítıpultot kell cserélnünk, ezért a fejlesztési céltartalékon lévı 2,7 millió forintot 
szeretnénk erre felhasználni.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: 1 melegítıpult kb. 750 ezer forint, ebbıl 2-3 db-ot kellene 
vásárolni intézményenként, így ez az összeg nem is lesz elég.  
Minél hamarabb meg kell vásárolni a szükséges eszközöket, mert november 15-ig kaptunk 
határidıt a cserére, ellenben a Petıfi Sándor Általános Iskola konyháját bezáratják. 
 
Szlahó Csaba polgármester: azt szeretném kérni a Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztály 
vezetıjétıl, hogy vizsgálják meg az iskolák költségvetését is, és kiadásaikat csökkentve ık is 
járuljanak hozzá az eszközbeszerzéshez. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

245/2010. (XI.4.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26) rendelet 7.b. mellékletének 2.2. során biztosított 
25.000 e Ft Fejlesztési céltartalék 2 787 e Ft maradványából biztosít fedezetet 
Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztosítási és Állategészségügyi Igazgatóság hatósági ellenırzése során feltárt 
hiányosságok megszüntetésére. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetés módosításáról szóló 

rendelet elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

Határid ı: azonnal, a megrendelések aláírása: a döntést követı 15 napon belül; 
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a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2010. II. félévi 
rendeletmódosítása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3.Napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (MTTÖKT) 2011. 
évi belsı ellenırzési tervéhez 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiküldésre került. Felkérem Jegyzı asszonyt, 
hogy ismertesse az elıterjesztést. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: mivel tagja vagyunk a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásnak, ezért lehetıségünk van arra, hogy az ott mőködı 
független belsı ellenıri szervezet, a Vincent Auditor cég kérésünkre az általunk megjelölt 
intézményünkben belsı ellenırzést végezzen. Ebben az évben a központi konyhát 
ellenırizték, amelyrıl az észrevételeket beterjesztjük a november 23-i képviselı-testületi 
ülésünkre. A jövı évben szeretnénk, ha a Polgármesteri Hivatal meglévı szabályzatait 
vizsgálnák. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

246/2010. (XI.4.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Monor és 

Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak a 2011. évre vonatkozó 
belsı ellenırzési tervéhez az alábbi javaslatot teszi: 

 
„Szabályozottság vizsgálata, a meglevı szabályzatok aktualizálása, korszerősítése 

 
Az ellenırzés célja: Az önkormányzat jelenleg hatályos szabályzatainak 
felülvizsgálata, aktualizálása” 

 
2. A képviselı-testület javasolja a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulási Tanácsnak, hogy az 1. pontban foglalt javaslatot építse be a 
Társulás költségvetési szerveinek és tagtelepüléseinek 2011. évi összesített belsı 
ellenırzési tervébe. 

 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésrıl tájékoztassa a Monor 

és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanács Elnökét. 
 
Határid ı: tájékoztatásra: 2010. november 20. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester 
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(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4.Napirendi pont: 
Hozzájárulás a Kolping Támogató Szolgálat fejlesztési pályázatához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Kolping Támogató Szolgálat pályázatot szeretne benyújtani az 
általa használt Károly utcai helyiség akadálymentesítésére. Mivel a helyiség tulajdonosa az 
Önkormányzat, ezért a hozzájárulásunkat kell adnunk, de ez nekünk pénzbe nem kerül. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

247/2010. (XI.4.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kolping Támogató Szolgálat az Önkormányzat tulajdonát képezı /Vecsés, Károly u. 
2./ iroda és az udvaron lévı mellékhelyiség akadálymentesítésére pályázatot nyújtson 
be, melyhez a Támogató Szolgálat az önerıt saját forrásból biztosítja. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Kolping Támogató Szolgálat 

értesítésérıl. 
 
Határid ı: azonnal, az értesítés megküldésére: a döntést követı 3 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5.Napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi terület feltöltésével kapcsolatos munkálatok pénzügyi fedezetének 
biztosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag az ülés elıtt kiosztásra került. A 2010. januári 
képviselı-testületi döntés értelmében megbíztuk a VETÜSZ Kft.-t a Lanyi feltöltésével és 
ırzésével, de ehhez nem rendeltünk pénzt. Azt reméltük, hogy a feltöltésbıl ezt majd ki lehet 
gazdálkodni, de mivel a feltöltés jelenlegi stádiumában csak hulladékmentes inert anyagot 
lehet beszállítani, és ilyen anyag beszállításáért senki nem akar fizetni, inkább pénzt kérni 
érte, ezért ebbıl említésre méltó bevétel nem keletkezett. A tereprendezés kb. 6 millió 
forintba került, az éjjel-nappali ırzésért 4 millió forint került kifizetésre. A jövıre nézve el 
kell gondolkodni a terület ırzésén, de véleményem szerint sokkal több pénzbe kerül a 
hulladékok elszállíttatása, amit ırzés hiányában esetlegesen leraknak. 
A Lanyi jövıjén is érdemes lesz elgondolkodni, de az egy hosszasabb bizottsági elıkészítést 
igénylı téma.  
 
Szabó Attila képviselı: járırszolgálatot kellene megszervezni, óránként arra menni. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a két járırözés között is le tudják rakni a szemetet. 
 
Szlahó Csaba polgármester: ezt majd meg kell vitatni. De most a határozati javaslat arról szól, 
hogy a VETÜSZ Kft.-nek a Lanyi tereprendezéséért és ırzéséért 10 millió forintot ki kellene 
fizetnünk. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a tereprendezés kétszer szerepel, szándékosan? Ez 
két ütemben zajlott? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: igen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. 
 

248/2010. (XI.4.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
2009. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 14/2010. (V.7.) rendelete 18. számú 
mellékletének feladattal nem terhelt felhalmozási pénzmaradvány 12. sorának terhére 
bruttó 10 millió Ft összeget biztosít a VETÜSZ Kft. részére a Lanyi terület 
tereprendezési és 2010. február 1-tıl november 1-ig tartó ırzési feladatainak költségeire. 
 
Határid ı: azonnal, a VETÜSZ Kft. értesítésére és a pénzügyi fedezet átutalására: a 

döntést követı 5 napon belül 
 
Felelıs: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
(7 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K. m. f. 
 

 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


