
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 8/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 
megtartott rendkívüli ülésérıl 

 
 

Jelen vannak a késıbb érkezettel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Harazin István Vecsés 
Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgatója, Háda Attila Vecsés 
Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzser, Kecskeméti Róbert 
szakértı 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 7 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. A 
Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat felújítására, 
valamint a térfigyelı rendszer bıvítésére  
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
Meghívott: Sárosi István GYÁVIV Kft. ügyvezetı igazgatója 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Baranyai Mérnöki Iroda Kft. kártérítési perében egyezség jóváhagyására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
 
 
 



4. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont projekthez kapcsolódóan a támogatási szerzıdés módosítása utáni új 
építési feladatnak minısülı munkák mőszaki ellenıri feladatainak ellátására vonatkozó 
eljárást megindító felhívás elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok sorrendiségét. 
 

71/2012. (IV.03.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat fejújítására, 
valamint a térfigyelı rendszer bıvítésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Baranyai Mérnöki Iroda Kft. kártérítési perében egyezség jóváhagyására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a Városközpont projekthez kapcsolódóan a támogatási szerzıdés módosítása utáni új 
építési feladatnak minısülı munkák mőszaki ellenıri feladatainak ellátására vonatkozó 
eljárást megindító felhívás elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat felújítására, 
valamint a térfigyelı rendszer bıvítésére  
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiosztásra került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: felkérem Háda Attilát, röviden ismertesse az elıterjesztést. 
 
Háda Attila projektmenedzser: a projektnek két része van, az egyik a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása, amelynek összértéke 18 millió forint, ennek a 



80%-ára lehetne pályázni. Az egyes felújítási részeket rangsorolnunk kellett, mivel 
elképzelhetı, hogy a Belügyminisztérium, a döntéshozó nem a teljes összeget ítéli meg. A 
projekt másik része a közbiztonság növelésérıl szól, itt a térfigyelı-rendszer bıvítésére 
dolgoztunk ki javaslatot. A köztemetıben, illetve a bekötı utakon helyeznénk ki térfigyelı-
kamerákat, valamint központot korszerősítenénk, ehhez jönne még a rendszámfelismerı 
rendszernek a továbbfejlesztése, három kamerát szereznénk még be. Ennek az összköltsége 12 
millió forint, aminél szintén 80%-os a támogatottság.  
 
A képviselık száma 8 fı, Saska Istvánné képviselı asszony megérkezett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az elsı határozati javaslat elfogadását. 
 

72/2012. (IV.3.) határozat 
 

1) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján az 
alábbi célra és fejlesztésekre a következı rangsort alkalmazva: 
 

     „Társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása” célhoz kapcsolódóan a vecsési Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására az alábbi rangsor szerinti 
fejlesztésekre a kapcsolódó bruttó bekerülési költségekkel:  

 
1. tető felújítása:                 8.927.023 Ft 

2. külső hőszigetelés:      1.603.701 Ft 

3. külső nyílászárók cseréje:     2.233.070 Ft 

4. gépészet – fűtés korszerűsítése, vízszerelés -:  3.314.446 Ft 

5. belső padlóburkolat cseréje:                1.764.040 Ft 

6. előtető alatti burkolat cseréje:         364.252 Ft 
 

2) A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 18.206.531 Ft, amelyhez az 
Önkormányzat 3.641.307 Ft önrészt biztosít Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-
testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) rendelet 
3.2. számú melléklet 2.9.1. „Általános tartalék” sor terhére. 

 

3) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy  az elnyert támogatás 5%-ának 
mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz a pályázat keretében megvalósuló beruházás 
kivitelezési munkáihoz, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti támogatást nem vonja össze a jelen határozat tárgyát képezı 
támogatással, illetve nem a már meglévı, a közfoglalkoztatásban résztvevıket 
csoportosítja át a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására. 

 

4) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és határidıben 
történı benyújtására. 

 

 



 

Felelıs:   Szlahó Csaba 
 polgármester 
 

Határid ı: -  a pályázat benyújtására: 2012. április 3.  
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a második határozati javaslat elfogadását. 
 
 

73/2012. (IV.3.) határozat 
 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján az 
alábbi célra és fejlesztésekre a következı rangsort alkalmazva: 
 

     A „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” célhoz 
kapcsolódóan Vecsésen a térfigyelı rendszer fejlesztésére, valamint kamera 
beszerzésére a rendszámfelismerı rendszer továbbfejlesztéséhez: 

 

1. térfigyelő rendszer kiépítése a vecsési Köztemetőben:              7.189.903 Ft 

2. Gyálra vezető Dózsa Gy.  úton térfigyelő rendszer kiépítése:      908.609 Ft 

3. Gyálra vezető Almáskert úton térfigyelő rendszer kiépítése:    908.609 Ft 

4. Üllőre vezető 400 sz. úton térfigyelő rendszer kiépítése:           962.254 Ft 

5. térfigyelő központ eszközeinek korszerűsítése:          1.969.770.Ft 

6. rendszám felismerő rendszer tovább fejlesztése:            231.839 Ft 
 

2. A projekt pályázatban elszámolható összköltsége: bruttó 12.170.984 Ft, amelyhez az 
Önkormányzat 2.434.198 Ft önrészt biztosít Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-
testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) rendelet 
3.2. számú melléklet 2.9.1. „Általános tartalék” sor terhére. 

 

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatás 5%-ának 
mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz a pályázat keretében megvalósuló beruházás 
kivitelezési munkáihoz, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti támogatást nem vonja össze a jelen határozat tárgyát képezı 
támogatással, illetve nem a már meglévı, a közfoglalkoztatásban résztvevıket 
csoportosítja át a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítására. 

 

4. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és határidıben 
történı benyújtására. 

 



Felelıs:   Szlahó Csaba 
 polgármester 

Határid ı: -  a pályázat benyújtására: 2012. április 3.  
 
 
(8 igen szavazat, egyhangú) 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyzı 

 
 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
Kun Csabáné 
 


