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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 20/2013. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2013. november 12-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 
megtartott rendkívüli üléséről 

 
 

Jelen vannak a később érkezettel együtt: 
Czibolya Zoltán, Dr. Lugosi Mária, Dr. Fekete Károly, Oláh László képviselők Tábori Ferenc 
alpolgármester, Szlahó Csaba polgármester  
 
Jelen van továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 
Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. 
Alattyányi István, Dabasi János, Dr. Gerencsér Balázs, Szabó Attila és Saska Istvánné 
képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A Képviselő-testület rendkívüli 
ülését megnyitom.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat az ÁROP pályázati projekthez kapcsolódóan szakértői szolgáltatás beszerzésére 
vonatkozó eljárást megindító felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont: 
Javaslat a Telenor Zrt. tornyos távközlési állomás építésére, szerződésének előkészítésére 
vonatkozó 138/2013. (V.28.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását. 
 

255/2013. (XI.12.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat az ÁROP pályázati projekthez kapcsolódóan szakértői szolgáltatás beszerzésére 
vonatkozó eljárást megindító felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
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2. napirendi pont: 
Javaslat a Telenor Zrt. tornyos távközlési állomás építésére, szerződésének előkészítésére 
vonatkozó 138/2013. (V.28.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1. napirendi pont: 
Javaslat az ÁROP pályázati projekthez kapcsolódóan szakértői szolgáltatás beszerzésére 
vonatkozó eljárást megindító felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés kiosztásra került. Kérdezem, kinek van kérdése, 
hozzászólása.  
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

256/2013. (XI.12.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

Hidas és Szücs Ügyvédi Iroda által elkészített, a határozat mellékletét képező, 
„Szervezetfejlesztés Vecsés Város Önkormányzata számára (ÁROP-3.A.2-2013-2013-
0031)” című projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás beszerzése” című, a Kbt. 
122/A § szerinti nemzeti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívás tervezetét. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felhívás és az 

ajánlatkérési dokumentáció megküldéséről az alábbi ajánlattevő cégeknek: 
 

- AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. 
Székhely: 1133 Budapest, Capital Square Irodaház, Váci út 76. 
 

- Humánswot Tanácsadó Kft. 
Székhely: 2200 Monor, Székely Bertalan köz 1. 

 
- RÁvezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1172 Budapest, Ősagárd utca 22. 
 

Határidő: az eljárást megindító felhívás és dokumentáció ajánlattevők részére 
történő megküldésére: 2013. november12. 

 
Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 
 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
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2. napirendi pont: 
Javaslat a Telenor Zrt. tornyos távközlési állomás építésére, szerződésének előkészítésére 
vonatkozó 138/2013. (V.28.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Kérdezem, kinek van 
kérdése, hozzászólása. 
 
Nincs. 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását. 
 

257/2013. (XI.12.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, módosítja „A Telenor 

Zrt. kérelme tornyos távközlési állomások építésére, szerződésének előkészítésére” 
tárgyú, 138/2013. (V.28.) számú határozatát az alábbiak szerint: 

 
A határozat 1/b) pontjának szövegét visszavonja, s helyébe az alábbi új szöveg lép: 

1. b) „PE-0686 Vecsés Klapka – helyszín: 35 m magas monopol szerkezetű torony 
a Széchenyi utcától délre, a Vízmű területén. 

     Hrsz.: 0189/7 
     Nagysága: 4 ha 4 294 m²” 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 

értesítse a Telenor Zrt-t és gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről. 
 

Határidő: azonnal; 
értesítésre: a döntést követő 8 napon belül; 
a bérleti szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(6 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, a rendkívüli ülést bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 

Szlahó Csaba      Mohainé Jakab Anikó 
     polgármester          jegyző 
 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 


