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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. Javasolta, 
hogy a 2012. október 30-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg és 
véleményezze a bizottság. 
 
 I. 5.)   Javaslat 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyására 
            II.        6.a) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és  
                              Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című  
                               beadványának megtárgyalása 

III. 6.b) Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati javaslat 
IV. 6.c) Közétkeztetés versenyeztetése 
V. 6.d) Közbeszerzést előkészítő bizottság kijelölése 
VI. 6.e) Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház 6. számú lakásának    

                               értékesítésére pályázati kiírás 
 
 
A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
 
I. Napirend: 
    5.) Javaslat 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyására 
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésem lenne mégpedig az, hogy korábban a kistérségi 
belső ellenőr végezte a munkát, most pedig az bizonytalan, hogy ez hogyan lesz 
finanszírozva, és ki fogja végezni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az elmúlt években kistérségi normatíva állt rendelkezésre a belső ellenőrzés közös 
elvégzéséhez, ami a következő évi költségvetési törvényben nem szerepel, annál is inkább, 
mivel nem lesz kistérség, így ezt mindenkinek önállóan kell megoldania vagy társulni kell rá. 
A kistérség valamilyen formában tovább fog működni, mivel van vagyona. Szerették volna, 
ha ez a belső ellenőrzés megmarad, mint közösen szervezett feladat, viszont mi kértünk 
árajánlatot, ami lényegesen kevesebb pénzt mutatott, mint amennyit ők becsültek. Mivel nincs 
rá támogatás, de kötelező feladat, ezért javaslom, hogy válaszunk ki területet, de ne arra 
törekedjünk, hogy teljes legyen, hanem a minimális törvényi előírásoknak tegyünk eleget. 
Magyarán, ha a felsoroltak közül egyet kiválasztunk, akkor a törvényi előírásoknak eleget 
teszünk, és nem kerül annyi pénzünkbe.  
 
Vasaji László Arnold képviselő úr 
Ez az ellenőrzés jó is lehet, ha adunk a belső ellenőrnek olyan célfeladatot, ami meghozza az 
árát.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Lehetne olyan feladat is, mint pl. az energiaszerződések átvizsgálása, ami hozhat egy nagyobb 
megtakarítást.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nem ez a belső ellenőrzés feladata. A belső ellenőrzés feladata, hogy azokról a feladatokról 
egy belső kontrollt adjon, amelyeket egyébként is el kell végezni.  A gazdasági vezető 
készített egy listát, amelyből lehet választani.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az első pontban a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálata szerepel. Ha 
létrejön a járás, elkerül az ügyintéző, ki fogja végezni, miért vizsgáltatnánk olyan témát, ami a 
jövőben már nem lesz.  
 
A második pont, annak a vizsgálata a hivatalnál, hogy a meglévő létszám elegendő-e a feladat 
elvégzéséhez. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a feladat és központilag meg fogják határozni a 
létszámot.  
 
A harmadik pontban a munkaköri leírások a szabályzattal történő összevetése szerepel, annak 
vizsgálata.  
 
Véleményem szerint az adóhátralék vizsgálata az, ami hozhat valamit. Számomra ezekből, a 
feladatokból az adóhátralék vizsgálatát, ellenőrzését javasolnám.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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82/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
 Javaslat 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv jóváhagyására 
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2013. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
tervről szóló előterjesztést és a következő megállapításokat teszi: 
- határozat mellékletét képező 2013. évi belső ellenőrzési tervét javasolja elfogadni, 
- a 2013. évi belső ellenőrzési témák közül az adóhátralékok behajtására tett intézkedések 
vizsgálatát javasolja megcélozni  
 
2./ A bizottság javasolja, hogy belső ellenőrzéssel foglalkozó szakembertől a Polgármester úr 
kérjen árajánlatot az önkormányzat számára kedvező feltételekkel. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
II. Napirend: 
     6.a) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és  
            Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezéséről” című  
            beadványának megtárgyalása 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kérdéseinkre megküldte a választ a KDV. Azért én megjegyezném, hogy a tulajdonosokat 
ne akkor keressék meg, amikor már folyósítási feltételt akar teljesíteni, hanem amikor 
szerződést akar kötni. Az a javaslatom, mivel kicsi az összeg, nem tudunk mit tenni, ezért 
járuljunk hozzá, viszont az előbb említett megjegyzést írjuk le a határozatba.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
83/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és  
Közszolgáltató Zrt. „a részvények óvadékba helyezése     
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelő Zrt.-nek a Raiffeisen Bank Zrt.-vel megkötött keretszerződés biztosítékaként 
szolgáló óvadéki szerződés megkötéséhez javasol hozzájárulni. 
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2./ A bizottság javasolja Vörös Sándor polgármester úr részére a határozat mellékletét képező 
nyilatkozat aláírását. 
 
3./ A bizottság javasolja felhívni  a KDV-t, hogy a jövőben hasonló jellegű kérdésekkel a 
szerződés megkötése előtt forduljon az önkormányzatokhoz, tulajdonosokhoz, ne pedig a 
szerződés megkötését követően. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
III. Napirend: 
      6.b) Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati javaslat 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az előző bérlő adóhátralékával kapcsolatban megindult-e az eljárás, erről kérem, hogy az 
Aljegyző tájékoztasson bennünket. 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Nagyon sok hátralékuk van és ígéretet tett, hogy novemberben egy nagyobb összeget befizet, 
10 részletben szeretné a tartozását rendezni, novemberben 2 havit befizetnie és a maradék 
összeget 8 hónap alatt. Az esély nagyon kevés rá, mivel húsznál több végrehajtásuk is van.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A beterjesztett pályázati kiírásba pontosítani kérem, hogy a jelenlegi bérleti díj mértéke 
havonta mennyi forint és hogy ebben az évben ennyi, a mondat további részében benne van, 
hogy a minden év január 1-jétől a testület módosíthatja a bérleti díj mértékét.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
84/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására pályázati javaslat   
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Dunavecse, Fő út 40. sz. alatti 60 m2 
nagyságú üzlethelyiség bérbeadására a pályázat kiírását az előterjesztés mellékletét képező 
pályázati kiírásban foglaltak szerint azzal a változtatással, hogy a bérleti díj vonatkozásában 
legyen az feltüntetve, hogy a 42.000 Ft/hó díj 2012. évre vonatkozik, 2013. évben az érvényes 
bérleti díjakat az önkormányzat rendeletében állapítja meg. 
 
4./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
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IV. Napirend: 
       6.c) Közétkeztetés versenyeztetése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Szeretném felkérni a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóját, hogy tájékoztasson 
bennünket az iskolatej és gyümölcs tapasztalatairól az iskolások körben.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Az idei évben a napközisek száma 31 fő, ebből 20 fő ingyenes. Szeretnék két dolgot 
megjegyezni. Ebben az évben jelentősen csökkent a napközisek száma, előző évben 50 tanuló 
iratkozott be és abból 30 fő volt az ingyenes. Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a 
köznevelési törvény előírja, hogy jövő év szeptemberétől délután 4 óráig bent kell a 
gyerekeknek tartózkodni. Viszont ennek a részletei még nem ismertek, ezért előre nem 
látható, hogy mennyire fogja befolyásolni az étkezőknek a számát. A másik dolog, hogy a 
napközi csak alsóban működött, de ha a kötelező benntartózkodás megvalósul, akkor hogyan 
fog az étkezés történni. A felsősöknek is fog járni a háromszori étkezés? A köznevelési 
törvényben a „napközi” mint fogalom megszűnik, ezért nem tudom, hogy lesz e tízórai és 
uzsonna?  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kiírást csak a jelen ismereteink szerint tudjuk megtenni. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, és ha 2013.szeptembertől 300 gyereknek uzsonnát kell adni, akkor hogy lesz?  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Kötelező most kiírni a pályázatot, nem lehet meghosszabbítani? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy lehet-e úgy kiírni, hogy az ebéd vonatkozásában 1 évre, a többinek a 
lehetőségét is fenntartva? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy a gyümölccsel, illetve a tejjel ki tudjuk-e válltani a tízórait és az uzsonnát? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az önkormányzat évente 68.000 Ft-ot kap tanulónként az étkezésre. Ebbe az ebédet kell 
elszámolni, mint melegétkezést, a tízórait és uzsonnát nem kell nekünk önkormányzati 
támogatással megtámogatnunk. Annak ellenére a közbeszerzésbe kérnünk kell, hogy adjon a 
tízóraira és az uzsonnára árat, de nem mi fogjuk fizetni, hanem aki igénybe fogja venni. Tehát 
csak az ebédre vagyunk kötelezettek.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Egy fő melegétkezést kell adni a 68.000 Ft éves normatíva fejében naponta. A támogatás a 
rezsi és a nyersanyag különbözetére szól. Az egyszeri melegétkezésnél oda kell adni a 
támogatásrészt, a többinél pedig ki lehet számlázni a tízórainál és az uzsonnánál is a 100 %-
ot, ami a rezsi és a nyersanyagár együtt.  
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Kovács Péter alpolgármester úr 
A pályázatot ne változtassuk meg, sok olyan gyermek van, aki idáig otthon ebédelt, viszont ha 
16 óráig bent kell tartózkodnia a tanulónak, akkor kénytelen lesz befizetni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ezért mondtam azt, hogy a szolgáltató adjon ajánlatot, de nekünk nem kötelező kifizetni a 
gyerek szülei helyett.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ilyenkor a másik oldalt is nézni kell, mivel a szolgáltató másként kalkulál, ha neki a másik két 
étkezést is figyelembe kell vennie.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A kiírás az eredeti formában sem állja meg a helyét.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Kérdésem, hogy 2013. május végéig, azaz a tanév végéig nem lehet-e meghosszabbítani a 
jelenlegi szolgáltatóval a szerződést? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
A jelenlegi szolgáltatóval a mennyiséget illetően problémák vannak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Véleményetek szerint a másik két szolgáltató ennyi pénzből különbet fog adni? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Igen.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A szülők véleménye az, hogy bár kevés az ebéd, de megeszik a gyerekek. 
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Kérdésem, ha kapna olyan ajánlatot az önkormányzattól, hogy meghosszabbítja a szerződését 
fél évvel, ha növel az adagon? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Korábban többször kértük a mennyiség emelését, és nem történt semmi.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
El tudjátok azt képzelni, hogy valaki, pl. az előző szolgáltató – aki ehetetlen ebédet készített – 
többet fog adni, de 5 %-on belül? Ha viszont nem, akkor nem lesz ebéd, nem lesz győztes.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Véleményem az, hogy ki kell próbálni mást is, többször voltam a jelenlegi szolgáltatónál és 
mindig ugyanaz a probléma fennállt.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A tapasztalatok szerint a jelenlegi szolgáltató által készített ebédet a gyerekek jobban 
megeszik, mint a korábbi szolgáltatóét. Tehát, ha kisebb is a mennyiség nem mindegy, hogy 
hány gyerek eszi meg.  
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Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Korrekt adatokat kell megadni ahhoz, hogy a szolgáltató is számolni tudjon azzal, hogy mi éri 
meg neki.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Pontosítani kell a létszámokat, mert így tényleg félrevezethető.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Úgy kellene kiírni, hogy pl. napi 35 fő tízórai. 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Ez az adat becsülhetetlen, ez térítési díj függő is lesz, attól is függ, hogy csak a rezsit fizeti 
adott személy jövőre vagy rezsit és a nyersanyagot.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Azt írjuk bele, hogy napi átlagos uzsonna és napi átlagos ebéd és tízórai.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A táblázat alapján felvetődött, hogy az óvodában a 90 fő mindhárom étkezést eszi?  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A 90 és a 107 fő azt jelenti, hogy amennyi étkezési normatívát igénylünk, átlagosan lefedi azt 
a létszámot, ami tízórai, ebéd és uzsonna, mert étkezési napokat számítunk az élelmezésnél. 
Tehát van egy főösszege egy étkezési napnak. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Abban a képviselő úrnak igaza van, hogy a különböző étkezések közti átmenetnél nem igazán 
adjuk meg a lehetőséget.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Megnézem, pl. az óvodánál hogy mennyi volt a tízórai, ebéd, uzsonna az elmúlt évben és 
átlagszámot adunk meg.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az iskolánál is ugyanezt a kigyűjtést kellene megtenni. A kiírásban a két fő alkalmazása 
melyik intézményre vonatkozik? Tudomásom szerint az iskolában adagolják az ebédet. Ezt 
pontosítani kellene.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Kérdésem, hogy azt bele lehetne-e tenni, hogy ne a szolgáltató rendelkezzen a maradék fölött? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Muszáj így tennünk, mert nagyon sok előírás van arról, hogy a maradékkal utána mit kell 
csinálni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem volna az „Elállás a szerződéstől” résznél az első bekezdésben ellentmondást látok a 
fejezet többi részéhez képest.  
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Jó a megállapítás, szerintem az első bekezdést törölni kellene.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Kérdezték szülők, hogy amennyiben a gyereknek diétára van szüksége kaphat-e ilyen ebédet? 
A törvény a közétkeztetésbe kötelezi-e a vállalkozót, hogy cukorbeteg, lisztérzékeny 
gyerekekre is készítsen ebédet? 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Ha a szülőnek ilyen igénye van, akkor jelezze a nyertes vállalkozónak. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A felek jogai és kötelezettségei pont alatt a harmadik bekezdésben javaslom kihúzásra az 
„évente szó”-t, mert ha egy évre írjuk ki a közbeszerzést, akkor nem kell neki évente 
egyeztetni a nyersanyag értékét.  
A szolgáltatási árnál abban a bekezdésben „ a megrendelő a számla beérkezését követő 15 
napon” helyett véleményem szerint a napok száma  a ténylegesen elfogadott pályázat alapján 
kerüljön bele.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Azt gondolom, hogy az 5 % nagyon alacsony ár, ahhoz képest, hogy a hús ára, a zöldség ára, 
a tejtermékek ára és sorolhatnám minden csillagászati áron van. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Ha a jövő évi számokat nézem, az a véleményem, hogy az inflációnál magasabb árat ne 
engedjünk emelni.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy a normatíván felül mennyi pénzt tesz az önkormányzat hozzá? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A normatíván felül évi 12 millió forintot.  
 
Zádoriné Squor Mária iskolaigazgató 
Sok gyerek enne a menzán, de nem tudja befizetni a részére a szülő.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Sajnos a szülő – tisztelet a kivételnek – nem fontossági sorrendet állít fel, ezért nem tudja 
kifizetni az ebédet.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy az elhangzott módosításokkal 
történjen meg a közétkeztetés közbeszerzési kiírása? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
85/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Közétkeztetés versenyeztetése 
            
          H a t á r o z a t 
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Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Közétkezetés versenyeztetése című 
előterjesztést és az alábbi megállapításokat teszi:   
 
1./ A bizottság javasolja, hogy a versenyeztetési eljárás keretében történjen kiválasztva a 
Petőfi Általános Iskolában és a Százszorszép Óvodában a gyermekek közétkeztetésének 
beszállítója. 
 
2./ A bizottság az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást azzal a módosítással 
javasolja elfogadni, hogy a két fő alkalmazott fenntartása az ételek kiadagolására az iskolára 
vonatkozik. 
 
3./ Továbbá a Közétkeztetési szolgáltatási szerződés tervezetét az alábbi módosításokkal 
javasolja elfogadni: 
-a Szolgáltatási ár fejezet 4. bekezdés 2. mondatának a helyére a következő szöveg kerülne „ a 
megrendelő a számla beérkezését követő … napon belül köteles a szolgáltatás ellenértékét 
megtéríteni.”  
- A felek jogai és kötelezettségei pont alatt a harmadik bekezdésben  kihúzásra kerülne az 
évente szó.  
- Az elállás a szerződéstől fejezet első bekezdése törlésre kerülne. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javasolnunk kell minimum 3 főt, akit meghívunk a közbeszerzésre.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Egy jelöltem van a tassi Halászcsárda, az időseknek szállítanak jelenleg is ebédet.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Az én jelöltem a szalkszentmártoni Önkormányzat konyhája, egyszer-kétszer voltam a 
konyhán és nagyon ízletesen főznek.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Gesztus szempontjából hívjuk meg a Vecse Csárda Kft-t is és majd eldönti, hogy él-e a 
lehetőséggel vagy sem. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom mind kettő dunavecsei szolgáltatót is meghívni. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Én javaslom a jelenlegi szolgáltatót is meghívni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzott öt meghívottal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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86/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Közétkeztetés versenyeztetése 
/Meghívottak névsora/ 
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság úgy határoz, hogy versenyeztetési eljárás keretében 
kívánja kiválasztani a Petőfi Általános Iskolában és a Százszorszép Óvodában a gyermekek 
közétkeztetésének beszállítóját, melyre javasolja meghívni az alábbi vállalkozásokat: 
- Két Mosu Kft. Tass 
- Szalkszentmárton Önkormányzatának konyhája Szalkszentmárton 
- Varró Mária Dunaegyháza 
- Duna Menti EGYMI Dunavecse 
- Vecse Csárda Kft. Dunavecse  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
V. Napirend: 
     6.d) Közbeszerzést előkészítő bizottság kijelölése 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Kérdésem, hogy itt általánosságban jelölünk ki valakit, vagy csak egy bizonyos pályázathoz? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Itt a bölcsei pályázattal kapcsolatban kellene egy személyt kijelölni a gazdasági vezető és a 
közbeszerzési referens mellé. Ez a bizottság készítené össze a testületi ülés elé kerülő 
anyagot. Akit választunk, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell kitöltenie. 
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Én Vasaji László Arnold képviselő társunkat javaslom.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
87/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Közbeszerzést előkészítő bizottság kijelölése      
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság úgy rendelkezik, hogy közbeszerzést előkészítő 
bizottságot javasol létrehozni az alábbi személyekkel: 
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- Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
- MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. részéről közbeszerzési referens 
- Vasaji László Arnold képviselő  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
VI. Napirend: 
       6.e) Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház 6. számú lakásának értékesítésre 
              pályázati kiírás 
 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mivel nem volt pályázó, ezért javaslom, hogy ugyanazokkal a feltételekkel írjuk ki a 
pályázatot.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Egy kérésem van, hogy tegyük ki a lakás ablakába, hogy eladó.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 
88/2012. (X.29.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Dunavecse, Fő út 24. sz. alatti társasház 6. számú lakásának értékesítésre 
pályázati kiírás 
            
          H a t á r o z a t 
 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Dunavecse, Fő út 24. 1/6. szám alatti 
686/A/6. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésére az előterjesztésben 
foglaltak szerint a pályázat kiírását.  
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
Nyílt ülés keretében több napirend nem volt, elnök asszony az ülést 18,

40
-kor bezárta, majd a 

bizottság zárt ülés folytatta a munkáját. 

 

 
Kmft. 

 
      Halászné Kovács Éva 

                                                                    képviselő 
                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 


