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Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

Szám: 2/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2015. február 10-én (kedd)  

a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében 

megtartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: 

Alattyányi István, Frühwirthné Halász Melinda, Dr. Lugosi Mária, Saska Istvánné, Tábori 

Ferenc, Tóth Judit, Szlahó Csaba polgármester 

 

Jelen vannak továbbá: 

Pável Béla szakértő, Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, Igazgatási Osztály vezetője, Harazin 

István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója, Tuba Zoltán 

Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Levezető elnök: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a képviselőket, a szakértő urat és a kollégákat.  

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. 

 

Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 számú „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című projekthez kapcsolódó hulladékgazdálkodási eszközök beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárásokat megindító felhívások elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását. 

 

16/2015. (II.10.) határozat 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete napirendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. napirendi pont: 

Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 számú „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című projekthez kapcsolódó hulladékgazdálkodási eszközök beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárásokat megindító felhívások elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 
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1. napirendi pont: 

Javaslat a KEOP-1.1.1/C-13-2013-0024 számú „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése” című projekthez kapcsolódó hulladékgazdálkodási eszközök beszerzésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárásokat megindító felhívások elfogadására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester 

 

Szlahó Csaba polgármester: örömként ért bennünket az év utolsó napján, hogy nyertünk ezen 

a pályázaton. Próbáltuk a pályázat belső tartalmát úgy alakítani, hogy még kedvezőbb legyen 

a városnak. Eredetileg 4000 db komposztáló edényt is nyertünk, melyeket a lakosság körében 

kell szétosztanunk. Ezek méretét megnöveltük, ezáltal csökken a darabszám, valamint egy 10 

milliós keretet különítettünk még el arra, hogy az ágaprítónak legyen vontatója, egy 

kisteherautó. Durván 167 millió forint a nyert támogatási rész, ehhez hozzájön az ÁFA és az 

önrész, ami körülbelül 57 millió. Ez az összeg betervezésre került a tavalyi költségvetésbe, 

tehát rendelkezésünkre áll. Felkérem Harazin Istvánt, tájékoztassa a képviselőket az 

előterjesztésről. 

 

Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztő Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója: a 

támogatási szerződés még nem került aláírásra, ígéretet kaptunk rá, amennyiben a kért 

módosításokat megindokoljuk, akkor alá lesz írva ezzel a műszaki tartalommal is. A 

kiküldésre került anyag három közbeszerzést tartalmaz, az egyik szállító gépjárművek és 

gyűjtő gépjárművek közbeszerzése, ami Európai Uniós közbeszerzés lenne, a második a 

speciális gépek, az aprító gép és a bálázó gép közbeszerzése, ez a kiküldött anyagban még 

meghívásosként szerepel, de nyílt eljárású közbeszerzés lenne, a harmadik pedig a 

hulladékgyűjtő edényzet közbeszerzése. Lesz egy negyedik része is a közbeszerzésnek, ez az 

informatikára vonatkozik, ami később kerül kiírásra.  

 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezető igazgatója: kezdetben 4000 darab 

edényzet lett betervezve. Ez egy teljesen zárt edényzet, ami 280 l-es volt, szakemberekkel 

történt egyeztetést követően felemeltük 400 l-esre, ezzel a mennyisége lecsökkent 1.600 

darabra. Informatikai fejlesztés keretén belül egy edényzet azonosító rendszert fogunk 

kiépíteni. A pályázatban erre 20 millió forint van elkülönítve. A rendszer kiépítésével a 

kintlévőségek kezelése könnyebb lenne és illegális szemét sem kerülhetne az autókba.  

 

Frühwirthné Halász Melinda képviselő: az eszközbeszerzéssel kapcsolatosan lenne kérdésem, 

bálázó- és aprítógép is beszerzésre kerül? 

 

Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezető igazgatója: igen, ez a szelektív hulladékok 

bálázására alkalmas gép, papír és petpalackokhoz, hogy könnyebben lehessen szállítani. A 

faaprító pedig azért, mert a rendszeres gallyazásoknál rendkívül sok fahulladék keletkezik 

Vecsésen, az aprítás után pedig fel lehet használni akár komposztálni lehet, akár préselés után 

tüzelőanyagként, sőt még akár béraprítást is lehetne majd a későbbiekben vállalni. 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a I. határozati javaslat elfogadását. 

 

17/2015. (II.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

NEGA 97 ZRt. által elkészített, a határozat mellékletét képező, a KEOP-1.1.1/C-13-

2013-0024 azonosító jelű, „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című 

pályázat keretében hulladékszállító gépjárművek, valamint apríték szállító vontató 
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gépjármű beszerzése és rendszerbe állítása” című, a (Kbt.). Második rész (uniós 

eljárásrend) XII. fejezete szerint nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

tervezetét. 

 

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

dokumentáció Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködő szervezte részére 

történő megküldéséről, majd a nyilatkozat megérkezését követően a dokumentáció 

megjelentetéséről. 

 
Határidő: a hulladékszállító gépjárművek és az aprítógép vontató gépjármű 

eljárást megindító felhívás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

közreműködő szervezetének jóváhagyását követően, előreláthatóan: 

2015. április 09. 

Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a módosított II. határozati javaslat 

elfogadását. 
 

18/2015. (II.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

NEGA 97 ZRt. által elkészített, a határozat mellékletét képező, a KEOP-1.1.1/C-13-

2013-0024 azonosító jelű, „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című 

pályázat keretében aprítógép és bálázógép beszerzése és üzembe helyezése” című, a 

Kbt. Harmadik rész (nemzeti eljárásrend) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást megindító felhívás tervezetét. 

 

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

határidőben történő megjelentetéséről.  

 

Határidő: az aprítógép és a bálázó gép eljárást megindító felhívása és az 

ajánlattételi dokumentáció feladása: 2015. február 17. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a III. határozati javaslat elfogadását. 

 

19/2015. (II.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 

NEGA 97 ZRt. által elkészített, a határozat mellékletét képező, a KEOP-1.1.1/C-13-

2013-0024 azonosító jelű, „Vecsési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című 

pályázat keretében hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése” című, a Kbt. Harmadik rész 

(nemzeti eljárásrend) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást megindító felhívás tervezetét. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felhívás 

határidőben történő megjelentetéséről. 

 
Határidő: a hulladékgyűjtő edényzetek eljárást megindító felhívása és az 

ajánlattételi dokumentáció feladása: 2015. február 23. 

 

Felelős:  Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(7 igen szavazat, egyhangú) 

 

Szlahó Csaba polgármester: mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Szlahó Csaba      Halápiné Borbás Ágnes 

    polgármester          aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

Kun Csabáné 

 

 

 


