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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 10/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. április 30-án (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak: 
Czibolya Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Oláh László, Saska Istvánné képviselők, 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási 
Osztály vezetője, Petrus Balázs Vagyongazdálkodási Osztály ügyintézője 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Köszöntöm az intézményvezetőket, a 
sajtó képviselőit, a hivatal kollégáit és minden érdeklődőt. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A 
Képviselő-testület ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontok sorrendiségére az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény alapján benyújtandó pályázatához szükséges önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a közvilágítás aktív elemeinek üzemben tartására szóló szerződés felbontására és új 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Full-Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal fogorvosi megbízási szerződés 
megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
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115/2013. (IV.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény alapján benyújtandó pályázatához szükséges önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a közvilágítás aktív elemeinek üzemben tartására szóló szerződés felbontására és új 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Full-Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal fogorvosi megbízási szerződés 
megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsési Futball Club részére a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény alapján benyújtandó pályázatához szükséges önrész biztosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottság elnökét, ismertesse az előterjesztést. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: a VFC 8,6 millió forint összegben kíván sportcélú 
tárgyi eszközbeszerzésre pályázatot benyújtani a Tao törvény alapján, melyhez 2,6 millió 
forint önrész biztosítása szükséges. A pályázat benyújtási határideje 2013. április 30. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

116/2013. (IV.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt támogatja, hogy a 

Vecsési Futball Club a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény alapján sportcélú tárgyi eszközbeszerzésre pályázatot nyújtson be. 

 
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglaltak szerint 

benyújtott pályázat 8.658.835 Ft összegű támogatási igényéhez szükséges 2.600.000 
Ft saját erő forrását az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. 
(III.01.) önkormányzati rendeletének adótöbblet bevétel előirányzata sorának 
terhére biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 
elkészíttetéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.  

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a VFC elnökét értesítse 

döntéséről. 
 

Határidő: azonnal;  
a kérelmező értesítésére: a döntést követő 2 napon belül; 
a költségvetési rendelet módosítására: 2013. II. félévi rendeletmódosítás 
(szeptemberi ülés) 
 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a közvilágítás aktív elemeinek üzemben tartására szóló szerződés felbontására és új 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Sokkal olcsóbban 
kapnánk meg ugyanazt a minőségű munkát, mint amit eddig az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-
nek fizettünk ki.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel az „A”  határozati javaslat elfogadását. 
 

117/2013. (IV.30.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Hálózati Kft.-vel, 2009. december 16-án, a közvilágítás aktív elemeinek üzemben 
tartására kötött, Holdfény üzemeltetési csomagra vonatkozó szerződést 2013. június 1. 
időponttal, a szerződés 4. pontja alapján felbontja, 3 hónapos rendes felmondási idő 
betartásával. 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vecsés város 
közvilágítása aktív elemeinek üzemben tartására, az ELMŰ -ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 
fennálló szerződés 3 hónapos felmondási idejének lejárati időpontját követő napon, az 
EUROVILL Kft.-vel szerződést köt, nettó 3.215.226 Ft / év összegben, a lámpatestek 
darabszámának figyelembevételével, a következők szerint: 

Az EUROVILL Kft. árajánlatában szereplő vállalási ár: 
 

1300 Ft / lámpatest / év + ÁFA + az ELMŰ bérleti díj 
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(ELMŰ lámpatestek éves bérleti díja 2013. évi adatok alapján: 254 Ft / lámpatest / év 
+ ÁFA) 
 

Így a Vecsésen elhelyezett 2069 db lámpatestre vonatkozó vállalási ár: 
 

nettó 3.215.226 Ft  / év, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 
 

Díjtételek / év Nettó ár / lámpatest Lámpatestek száma  Összesen 

üzemben tartási díj 1300 Ft 2069 2.689.700 Ft 

ELMŰ bérleti díj 254 Ft 2069 525.526 Ft 

Összesen (nettó) 3.215.226  

 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1., 2. pontban foglalt 
döntéseinek megfelelően az Önkormányzat nevében írja alá a szerződéseket. 

 
 

Határidő: azonnal, 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel a szerződés felbontására: a döntést 
követő 8 napon belül, 
az EUROVILL Kft-vel a szerződés megkötésére: az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Hálózati Kft.-vel kötött 3 hónapos felmondási idejének lejárati időpontját 
követő napon. 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat a Full-Dental Korlátolt Felelősségű Társasággal fogorvosi megbízási szerződés 
megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat kiadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Dr. Pelcz Ádám 
városunkban ezidáig egyéni vállalkozóként látta el tevékenységét. A továbbiakban társasági 
formában kívánja folytatni a fogorvosi járóbeteg-ellátást.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyző: ez még csak egy szándéknyilatkozat a Képviselő-testület 
részéről, hogy megkötjük majd vele az ellátási szerződés, ha minden engedélyt beszerzett. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
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118/2013. (IV.30.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy területi 
ellátási érdekből területi ellátási kötelezettséggel járó megbízási szerződést szándékozik 
kötni – várhatóan 2013. június 1-vel kezdődő hatállyal – a Full Dental Kft.-vel 
(cégjegyzékszám: 01-09-988513) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában foglaltak alapján. 
 
Határidő: azonnal, 

az érintettek értesítésére: 2013. május 2. 
 

 
Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 

 
Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 

     polgármester          jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 


