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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 16/2010. 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2010. augusztus 3-án (kedden) 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
 

Jelen vannak (a késıbb érkezıkkel együtt): 
Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Lırincz Ferencné, Oláh László, Saska 
Istvánné, Tábori Ferenc, Dr. Végh Katalin, Vékony Ferenc  
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes Igazgatási Osztályvezetı, Vajda Ágnes 
oktatási referens 
 
Levezetı elnök: Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: köszöntöm a megjelent képviselıket, a hivatal munkatársait, a 
sajtó képviselıit és a NEGA ’97 Zrt. képviselıit. 
Megállapítom, hogy a testület határozatképes, mivel 9 fı képviselı jelen van. 
 
A napirendek sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a városközpont projekt és a bölcsıdeépítés mőszaki ellenırének és tervellenırének 
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra  
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
          Szociális Bizottság Elnöke 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban és a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számának növelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
           polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállításra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
          polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
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176/2010. (VIII.03.) határozat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a városközpont projekt és a bölcsıdeépítés mőszaki ellenırének és tervellenırének 
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra  
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
          Szociális Bizottság Elnöke 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban és a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számának növelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
           polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállításra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
          polgármester 
 
(9 igen, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a városközpont projekt és a bölcsıdeépítés mőszaki ellenırének és tervellenırének 
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba  
                     polgármester 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: megkérem Mohainé Jakab Anikó jegyzıasszonyt, tájékoztassa 
a testületet a napirendi pontról. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ez az elsı közbeszerzési eljárás a városközpont projekthez 
kapcsolódóan, ami kiírásra került. A mőszaki ellenır és a tervellenır kiválasztására 
vonatkozóan jelent meg egy közbeszerzési felhívás. Az ajánlattételi határidı alatt 1 db 
dokumentáció érkezett be, a Fıber Zrt. részérıl. Ebbe a közbeszerzési eljárásba egy korábbi 
megállapodásunk alapján a bölcsıde építésének mőszaki ellenıri és tervellenıri beszerzését is 
belevettük, hogy egy eljárás keretén belül le tudjuk bonyolítani. Két határozati javaslata van 
az elıterjesztésnek. Az elsı a bölcsıdénél a tervellenırzési feladatok ellátására fedezet 
biztosítása, mivel a pályázati feltételek módosításánál ezt már nem biztosították.  A második 
határozati javaslat maga az eredmény megállapítása, ami testületi hatáskör. Múlt hét pénteken 
volt egy tárgyalás a Fıber Zrt-vel, amin jelen voltak az elıkészítı bizottság tagjai, a bíráló 
bizottsági tagok, a közbeszerzési szakértıink és az ajánlattevı képviselıje. Átbeszéltük az 
egész ajánlatra, a szerzıdésre vonatkozóan a vitás kérdéseket. Jelentıs tétel volt, hogy sikerült 
az árat lejjebb vinni, így a testület által elfogadott költségvetésbe beleférünk. Ma délelıtt volt 
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a munkacsoport és a bíráló bizottság ülése, így az elıterjesztésben szereplı javaslattal élnek a 
testület elé. Eredményhirdetés augusztus 10-én, 10 órakor lesz. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel az elıterjesztés elsı határozati javaslatát. 
 

177/2010. (VIII.03.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az „Épületépítés és 
eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsıde számára” címő, „KMOP-4.5.2-09-2009-0006” 
azonosító számú projekt megvalósításához a tervellenırzési feladatok ellátására bruttó 475 
000,- Ft összeget biztosít a 2010. évi költségvetés általános tartalékalap terhére. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének megfelelıen gondoskodjon 

a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról és Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
 Felelıs: Szlahó Csaba 
   polgármester 

 
Határidı: a rendelettervezet benyújtására: a Képviselı-testület november havi rendes 
ülése (2010. III. negyedévi rendeletmódosítás) 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel az elıterjesztés második határozati 
javaslatát. 
 

178/2010. (VIII.03.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a „Vecsés városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és 
rehabilitációja, valamint Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsıde 
számára címő projekthez kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok, valamint 
tervellenırzési tevékenység ellátása” tárgyú, a Közbeszerzési Értesítıben KÉ 
16980/2010. számon megjelent közbeszerzési eljárásban a FİBER Nemzetközi Zrt. 
(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a  közbeszerzési 

eljárás során az 1. rész („Vecsés városközpontjának funkcióbıvítı fejlesztése és 
rehabilitációja” cím ő „KMOP-5.21/B-2f-2009-0013” azonosító számú projekthez 
kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok, valamint tervellenırzési tevékenység 
ellátása) tekintetében az összességében legelınyösebb ajánlat a FİBER Nemzetközi 
Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.) által benyújtott ajánlat az alábbi 
feltételekkel: 

          Ajánlati ár: bruttó 21 875 000,- Ft 
Munkamódszer ismertetése: a kiírás szerinti elıírásoknak, szakmai elvárásoknak 
megfelelı. 

 Pontszám: 10 000  
 

3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a  közbeszerzési 
eljárás során az 2. rész („Épületépítés és eszközbeszerzés a Semmelweis Bölcsıde 
számára” címő „KMOP-5.21/B-2f-2009-0013” azonosító számú projekthez 
kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok, valamint tervellenırzési tevékenység 
ellátása) tekintetében az összességében legelınyösebb ajánlat a FİBER Nemzetközi 



 4 

Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.) által benyújtott ajánlat az alábbi 
feltételekkel: 

           Ajánlati ár: bruttó 4 850 000,- Ft 
Munkamódszer ismertetése: a kiírás szerinti elıírásoknak, szakmai elvárásoknak 
megfelelı. 

 Pontszám: 10 000  
 
 

4. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. és a 3. pontban foglalt 
döntésének megfelelıen a nyertes ajánlattevıvel a megbízási szerzıdéseket az 
Önkormányzat nevében írja alá. 

 
Határid ı:      azonnal, a szerzıdés megkötésére: az eredményhirdetést követı 20. 

naptári nap (2010. augusztus 30.) 
 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

Polgármester 
 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat fedezet biztosítására az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokra  
Elıterjesztı: Saska Istvánné 
          Szociális Bizottság Elnöke 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: felkérem a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta a napirendi 
pontot, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

179/2010. (VIII.03.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 3/b melléklet 1.8.1. során „Általános 
Tartalék” elıirányzat összegébıl 5.000.000 Ft átcsoportosítását engedélyezi az 1.7. 
során lévı „Önkormányzat által folyósított ellátások” elıirányzatra az alábbi 
bontásban: 

 
- 1.7.1.  Idıskorúak járadéka     500.000 Ft 
- 1.7.2   Rendszeres szociális segély 1.000.000 Ft 
- 1.7.3.  Lakásfenntartási támogatás    500.000 Ft 
- 1.7.4.  Átmeneti szociális segély 2.000.000 Ft 
- 1.7.5.  Ápolási díj                         1.000.000 Ft 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselı-testület 
elé. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
      polgármester 
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Határidı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására:   
        a 2010. október havi ülés (III. negyedévi módosítás) 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban és a Gróf Andrássy Gyula 
Általános Iskolában a pedagógus álláshelyek számának növelésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
           Polgármester 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: A Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója 1 fı 
pedagógus álláshelyet kér a gimnáziumi szakfeladatra. Ehhez kellene költséget biztosítani. A 
múlt ülésen az iskola intézményvezetıi pályázatát eredménytelennek nyilvánította a testület, 
és a jelenlegi igazgatót bízta meg 1 év idıtartamra a magasabb vezetıi feladatok ellátásával. 
A felsı tagozatos tanulócsoportok száma 1 osztállyal csökken, így 1 pedagógusi álláshely 
feleslegessé válik. 1 fı pedagógus álláshelyet át kell minısíteni szabadidı-szervezı 
álláshellyé. A szakértı véleménye szerint is indokolt az iskola kérése.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel  a határozati javaslat elfogadását. 
 

180/2010. (VIII.03.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2010. 
szeptember 1-tıl a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 802 144 „Nappali 
rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás” szakfeladaton a pedagógus álláshelyek 
számát 1 fı határozatlan idejő pedagógus álláshely biztosításával megemeli. 

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 518 e Ft 

elıirányzatot biztosít a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium részére az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 3/b sz. melléklet 1.8.1. Általános 
Tartalék sorából. 

 
3. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010/2011. tanévre a 

852 021 „Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 
évfolyam)” szakfeladaton 1 fı pedagógus álláshelyet szabadidı-szervezı 
pedagógus álláshelyre minısít át. A feladat ellátásához szükséges bérfedezetet az 
intézmény 2010. évi költségvetése tartalmazza. 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé 
terjesztésérıl. 

 
Határidı: A költségvetési rendelet módosítására a 2010. szeptember havi ülés (II. 
negyedévi módosítás) 
Intézményvezetık értesítése: a döntést követı 15 napon belül 
Felelıs:  Szlahó Csaba 
  polgármester 
 

(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Budapest XVIII. kerületi SOFI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézménybe történı gyermekszállításra 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
          polgármester 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: lejárt a szerzıdés a céggel, a feladatot a szerzıdésben 
vállaltaknak megfelelıen, pontosan, igényesen végezte a vállalkozó, a fogyatékos 
gyermekekkel jó kapcsolatot alakított ki. Jövı év végéig szeretnénk meghosszabbítani a 
szerzıdést. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. 
 

181/2010. (VIII.03.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsés 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkezı, az illetékes Tanulási Képességet vizsgáló 
Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt (integráltan) nevelhetı illetve oktatható, enyhe fokban értelmi 
fogyatékos, óvodás gyermekeknek és általános iskolai tanulóknak a Budapest XVIII. 
Kondor Béla sétány 4. sz. alatti Speciális Oktató Fejlesztı Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe tanítási 
napokon történı utaztatásával a BUDAZO Utaztatási és Oktatási Kft-t bízza meg. 

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglalt döntés végrehajtására 2010. szeptember 1-tıl 

2011. december 31-ig terjedı idıre, a jogszabályban meghatározott tanítási napokra, 
19.500 Ft + Áfa / tanítási nap összeget biztosít. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pontban biztosított 

összegnek a város 2011. évi költségvetési rendeletében történı tervezésérıl. 
 

4. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés önkormányzat 
nevében történı aláírására. 

 
Felelıs:  Szlahó Csaba 

   Polgármester 
Határidı: azonnal, a szerzıdés aláírására: 2010. augusztus 25. 

 
(9 igen szavazat, egyhangú) 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
Polgármester        Jegyzı 

 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


