
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 24/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, Oláh László, Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetıje, Börcsökné Füleki Lívia ügyintézı, Harazin István Vecsés Városközpont-
fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgatója 
 
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. 
Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária és Saska Istvánné jelezték, hogy egyéb elfoglaltság miatt 
nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Levételre javaslom az alábbi napirendi pontot: 
 
Javaslat a városközpont fıterének rendezésére és felszín feletti parkolójának kialakítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pont levételének elfogadását. 
 

243/2011. (IX.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
városközpont fıterének rendezésére és felszín feletti parkolójának kialakítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására” címő elıterjesztést leveszi a napirendjei 
közül. 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontot. 
 

244/2011. (IX.29.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 



 2 

 
1.Napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Oktatási Bizottság tagja: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: múlt héten pénteken kaptuk meg ezt a felhívást, amelyre 
október 10-ig kell jelezni csatlakozási szándékunkat. A rövid határidı miatt került napirendre 
a mai rendkívüli képviselı-testületi ülésen.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

245/2011. (IX.29.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni 

kíván a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához a következık szerint: 
 
� az „A” típusú pályázat esetében felsıoktatási tanulmányokat már folytató, ill. a 

2011/2012. tanévben felsıoktatási tanulmányaikat megkezdı hallgatók számára: 
 

10 fıvel 3.000,-Ft/fı/hó x 10 hó összeggel, összesen 300.000,-Ft-tal, azaz 
háromszázezer forinttal. 

 
� a „B” típusú pályázat esetén felsıoktatási tanulmányokat a 2012/2013-as 

tanévben kezdeni kívánó fiatalok számára:  
 

2 fıvel 2.500,-Ft/fı/hó x 5 hó összeggel, összesen 25.000,-Ft-tal, azaz huszonötezer 
forinttal, 6 -azaz hat- egymást követı tanulmányi félévben. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor 
Alapkezelı által üzemeltetett on-line adatbázisban rögzíti. 
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3. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglalt 
döntés végrehajtása érdekében a pénzügyi fedezetet az önkormányzat a 2012. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

 
Határid ı: - csatlakozási nyilatkozat aláírására: 2011. október 10. 

 - a nyilatkozat Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelı részére történı megküldésére: 2011. október 14. 

 - az „A” és „B” típusú pályázat egyidejő kiírására: 2011. október 17. 
 - pénzügyi fedezet biztosítására: a 2012. évi költségvetési rendelet 
megalkotása 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 
 polgármester 

 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést 15 óra 50 perckor 
bezárom, és átadom a szót a Bíráló Bizottság tagjának, Pável Béla alpolgármester úrnak. 
 
Pável Béla alpolgármester, a Bíráló Bizottság tagja: a piactér közbeszerzésével kapcsolatban a 
tervezıi elvárás kb. 260 millió Ft nagyságrendő munkáról szólt. 13 cég vette ki a pályázati 
anyagot, ebbıl 12 cég nyújtott be pályázatot. 5 céget ki kellett zárni, így versenyben maradt 7 
pályázó. Az összegek elég meglepıek voltak, 3 cég is kb. 170-175 millió forintos ajánlatot 
tett. Ez azt jelentette, hogy a várható átlagos értéktıl 15 %-kal nagyobb összeggel eltértek, 
ezért a Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft., a Bíráló Bizottságnak, illetve a NEGA 
’97 Kft.-nek kérdéseket kellett feltenni ezeknek a cégeknek, hogy magyarázzák meg, hogy mi 
az eltérés oka. Ezekre a magyarázatokra péntekig kaptak határidıt, tehát holnapig kell választ 
adniuk. Nagy valószínőséggel lesz nyertesünk, hiszen biztosan meg tudják magyarázni, hogy 
miért hoztak ki ekkora összegeket.  
Beszélgettünk arról is, hogy az idı rövidsége miatt célszerő lenne, ha a piac mőködését erre 
az átépítési idıszakra áthelyeznénk az Epresbe vagy a Fı úton lévı focipályára.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ha eredményt hirdetünk, minél hamarabb meg kell kezdeni a 
munkálatokat, hiszen itt bontani és burkolni kell, félı, hogy az idıjárás közbeszól. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ha megkapjuk a tisztázó kérdésre a választ, akkor kedden 
délután 15.30 órától szeretnénk rendkívüli képviselı-testületi ülést tartani, amelyen döntés 
születhetne. Emellett kedden szükséges lenne a folyószámla-hitelrıl is döntést hozni, így az is 
napirendre kerülne. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. két helyrıl is 
kért be idıjárás elırejelzést, ezek alapján várhatóan december elejéig kedvezı lesz az idı az 
elıttünk álló munkálatokhoz. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: amennyiben a Képviselı-testület dönt a jövı héten, akkor 
szerzıdéskötés után átadjuk a munkaterületet és megkezdhetik a piactér rekonstrukcióját. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szeretnék javaslatokat kérni a piac ideiglenes áthelyezésére. 
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Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: szerintem helyezzük át az Epresbe, hiszen 
ott adottak a feltételek. 
 
Szabó Attila képviselı: a piactéren az épületekben lévı árusoknak ingyen kellene helyet 
biztosítani az Epresben. Nekik komoly bevételkiesést fog okozni a piac ideiglenes 
áthelyezése. Valamilyen kárpótlást kell nekik nyújtani, nem összegre gondolok, hanem 
valamilyen más módon. 
 
Pável Béla alpolgármester: azt szeretném elmondani, hogy amikor építették ezeket az 
üzleteket, akkor az Önkormányzattól nem kaptak olyan ígéretet, hogy a piac örökre itt marad.  
 
Szabó Attila képviselı: ettıl függetlenül valamilyen módon kárpótolni kell ıket.  
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: azt megtehetjük, hogy akinek itt fix épülete van, az 
kint az új helyen helypénz nélkül árulhat. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a hentes nem biztos, hogy ki tud oda pakolni, nincsenek meg a 
feltételei.  
Kérek mindenkit, hogy gondolja át a lehetıségeket és tegyen javaslatot, hogy mire aláírásra 
kerül a szerzıdés, addigra legyen konkrét megoldási tervünk.  
 
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 15 óra 50 perckor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 


