JEGYZŐKÖNYV
készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 18-án megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12.
Jelen vannak: Kérges László alpolgármester (ülést vezető elnök),
Remport Csaba alpolgármester,
Falusi-Tóthné Koller Ilona, Horváthné Kertész Erzsébet, Jenei Péter, Lévai
Attila, Marton Gábor, Turcsányi Zsolt, Vanczák Csilla képviselők.
Bejelentéssel távol vannak: Tabányi Pál polgármester, Hosszú Tibor és Pavlovics Lászlóné
képviselők.
Tanácskozási joggal jelen vannak:








Margruber János jegyző
dr. Takács Béla aljegyző
Somogyváry Mihály díszpolgár
Zahorecz Sándor r. alezredes, Bába János r. őrnagy
Ollári Judit – MagHáz Kft. ügyvezető
Varga Krisztina – Maglód Projekt Kft. ügyvezető
Bohák Katalin – DPMV Zrt. számviteli vezető

minden napirendnél
minden napirendnél
minden napirendnél
1. napirendnél
4. napirendnél
4. napirendnél
7. napirendnél

Jegyzőkönyvvezető: Kákonyiné Zima Márta önkormányzati referens.
Kérges László alpolgármester üdvözli a képviselőket és a megjelenteket. Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy Tabányi Pál polgármester úr igazolt távolléte miatt – egy külföldi
temetésen kell részt vennie –, az ülést ő fogja vezetni. Megállapítja, hogy a 12 testületi tagból 9
jelen van, az ülés határozatképes, azt 14.02 órakor megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot – alakszerű határozat mellőzésével
– az alábbiak szerint elfogadta:
Jegyzőkönyv hitelesítők: Turcsányi Zsolt és Vanczák Csilla képviselők.
Kérges László alpolgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 4
sürgősségi előterjesztést szeretne még felvetetni, melyeket a nyilvános ülés napirendi pontjainak
végén tárgyalna meg a testület. Ezek témái: a DPMV Zrt. beszámolója, volt szemétbánya
rekultivációja, bérleti ajánlat és egy közbeszerzéssel kapcsolatos. A „Döntés követelésről
felszámolási eljárásban” c. napirendi pontot pedig zárt ülésen szeretné megtárgyaltatni, az
önkormányzat vagyonával való rendelkezésre tekintettel. Szavazást kér a zárt ülés tartásának
elrendeléséről.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a zárt ülés tartása tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján – zárt
ülés tartását rendeli el a „Döntés követelésről felszámolási
eljárásban” c. napirend tárgyalására.
Kérges László alpolgármester: Az elhangzott módosításokkal teszi fel szavazásra a napirendet,
amelyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az alábbiak
szerint elfogadott:
Előadó:

Napirend:
1. Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Zahorecz Sándor r. alezredes,
Bába János r. őrnagy
Átfogó értékelés a 2018. évi gyámügyi tevékenységről
Margruber János jegyző
Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről
dr. Papp László ügyeletvezető
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója a
Ollári Judit ügyvezető,
2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról
Varga Krisztina ügyvezető
Kitüntető címek átadását előkészítő munkacsoport létrehozása
Tabányi Pál polgármester
GDPR (EU adatvédelmi rendelet) bevezetése és DPO Margruber János jegyző
(adatvédelmi felelős) biztosítása az önkormányzatnál és
intézményeinél
Sürgősségi előterjesztés:
Sárdy Károly
A DPMV Zrt. 2018. évi mérleg-beszámolója és 2019. évi üzleti igazgatóság elnöke
terve
Sürgősségi előterjesztés:
Tabányi Pál polgármester
Rekultivációs szerződés jóváhagyása
Sürgősségi előterjesztés:
Tabányi Pál polgármester
Bérleti szándék önkormányzati tulajdonú ingatlanra
Sürgősségi előterjesztés:
Tabányi Pál polgármester
Útépítési közbeszerzési eljárás indítása II.
Döntés követelésről felszámolási eljárásban - Zárt ülés
Margruber János jegyző

1. napirendi pont tárgya:

Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Zahorecz Sándor rendőralezredes,
Bába János rendőrőrnagy
Kérges László alpolgármester: Köszönti a rendőrség képviselőit és felkéri a rendőrkapitányt,
hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a részletes írásos beszámolóhoz.
Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető: A 2018. évi beszámolót igyekeztek alaposan
elkészíteni, most csak néhány pontjára világítana rá a szóbeli kiegészítésében. A célkitűzéseiket
mind Maglód, mind pedig a térség 16 települése tekintetében jól sikerült megvalósítaniuk. Pest
megyében 2018-ban 17000-re csökkent 20000-ről a regisztrált bűncselekmények száma.
Maglódon is jelentős csökkenést értek el ebben a tekintetben. Fontos kiemelni, hogy a
felderítések száma is emelkedett. A bűnügyi tevékenységet igyekeznek offenzív rendészeti
tevékenységgel támogatni és aktívan jelen lenni a közterületeken. Személyes véleménye, hogy a
rendőrök közlekedésrendészeti jelenlétének pozitív a hatása.
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A rendőrség nem öncélúan méri a sebességet, nem pénzt szed be a maga számára. Sajnos ki kell
kényszeríteniük, hogy a sebességet a közlekedők betartsák. A lehető legszélesebb körben
igyekeznek folytatni a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységet, az általános iskolásoktól a
szépkorúakig. Igyekeznek minden olyan rendezvényre eljutni, ahol szót kaphatnak és a
megelőzés érdekében tehetnek. Sajtótevékenységükkel is ezt támogatják. Tisztában vannak
azzal, hogy az eredményeiket nem egyedül érik el, hanem a polgárőrség, a helyi szervezetek és
legfőképp az önkormányzat támogatásával, melyet megköszön. Egy település biztonsága egy
alap szempont ma már és ehhez igyekeznek hozzájárulni kollégáival együtt. Természetesen,
vannak még hibák, van mit javítani, de igyekeznek 2019-ben is mindenki megelégedésére
végezni a munkájukat. Szívesen válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.
Remport Csaba képviselő, alpolgármester: Köszöni a rendőrség munkáját és a beszámolót.
Örült a számadatoknak, hogy majd mindenhol csökkent a bűnesetek száma. De, mint a maglódi
KEF elnöke, immár ötödszörre teszi fel ugyanazt a kérdést: a táblázatban szereplő adatok szinte
hihetetlennek tűnnek, miszerint 2012-ig visszamenőleg nem volt Maglódon kábítószerrel való
visszaélés. Az elmúlt években többször azt a választ kapta erre a kérdésre, hogy folyamatban
lévő eljárás adatai nem kerülnek be a táblázatba. De van olyan ügy, ami 7 évig húzódik?
Személy szerint boldog lenne, ha ez a statisztika igaz lenne. De a tények azt mutatják, hogy
sajnos jelen van a drog és tenni kell ellene. Nem a rendőrség munkáját bírálja, sőt köszönet érte,
mindössze a sok nulla izgatja a statisztikában.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Gratulál a pozitív statisztikához és a
rendőrség munkájához. Egy helyen mutat negatív adatot a statisztika, mégpedig az ittas vezetés
esetében. Mi ennek az oka? A fokozottabb ellenőrzéssel több esetre derül fény? Vagy pedig az
emberek felelőssége romlott?
Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető: Alpolgármester úrnak válaszolva, az elmúlt
években egyszer sem mondta azt, hogy nincs jelen Maglódon a kábítószer. A statisztikában a
terjesztői oldalt vizsgálják. Nincs benne az, hogy hány fogyasztót visznek be. Őrsparancsnok úr
segített és elmondta, hogy négy embert állítottak elő most is. Nagyon sok kábítószeres üggyel
foglalkoznak és eredményeik is vannak. Ecseren számoltak fel például egy komoly ültetvényt
tavaly és Vecsésen is. Nyílt és operatív eszközökkel is dolgoznak. Jóval nagyobb tehát az a
szám, ahol a fogyasztókat tudják eljárás alá vonni. Nem titok, hogy ezek a fiatalabb
korosztályból kerülnek ki és áldozatnak tekinthetők, akik segítségre szorulnak. A térségben két
helyen működik KEF és Maglód jár az élen. Ebben a rendőrségnek feladata van és együtt is
működik. Még egyszer mondja, a táblázatban terjesztői adatok láthatók, s ez Maglódot nem
érinti. A terjesztői hálózat felgöngyölítése sokkal nagyobb feladat számukra. Nem mondható,
hogy nem foglalkoznak kábítószeres ügyekkel a monori kapitányságon. Sőt, egy erős operatív
tiszttel dolgoznak, aki hatékony adatokat szolgáltat, amit utána össze tudnak rakni. Azt is be kell
vallani, hogy van, amikor kudarcot vallanak és nem érnek célt.
14.17 órakor megérkezett az ülésre dr. Takács Béla aljegyző.
Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető: Az ittas vezetéssel kapcsolatosan: szomorú,
hogy egy év alatt százzal növekedett a pozitív eredményt produkáló gépjárművezetők száma az
ellenőrzések során. Ez aggasztó. Igen, a rendőrség hatékonysága nőtt, de bár ne így lenne.
Hiszen így elmondható, hogy 100 potenciális baleseti veszélyhelyzetet okozó közlekedik
közöttünk. Ebből 9 balesetet is okozott. De, újra kiemeli, hogy zéró tolerancia van és nincs
meghátrálás.
Remport Csaba képviselő, alpolgármester: Köszöni a választ. Igen, látja azt, hogy ez terjesztői
statisztika. Örül, hogy nem volt terjesztő Maglódon.
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Zahorecz Sándor r. alezredes, kapitányságvezető: Arra azért nem tenné le az esküt, hogy nem
lapul Maglódon terjesztő. Ez sajnos a szürke zónában van. Az is igaz, hogy sajnos könnyű
kábítószerhez jutni. A fiatalok a könnyebben elérhető, olcsóbb szerekhez akarnak hozzájutni.
Egyébként a nagyon olcsó szerek is pusztító erejűek, veszélyesek. Az országos hírű turai eset
hátterében is ez a nagyon egyszerű, primitív kábítószer állt, abból szerezték a vagyont. Az
elmondható, hogy ilyen kaliberű ügy a monori térségben nincs.
Kérges László alpolgármester: Köszöni a rendőrség munkáját és szavazásra teszi fel a
rendőrségi beszámoló elfogadását.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a rendőrségi beszámoló tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Monori
Rendőrkapitányság - ezen belül a Maglódi Rendőrőrs - 2018. évi
bűnügyi és rendészeti tevékenységéről szóló beszámolóját
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
A rendőrség képviselői 14.22 órakor távoztak az ülésről.
2. napirendi pont tárgya:

Átfogó értékelés a 2018. évi gyámügyi tevékenységről
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző
Margruber János jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztésben leírtakat, mindössze 2
pontosítást tesz. Elírás történt a 3. oldalon, az egyszeri támogatásoknál, a 2018. novemberi
sorban az összesített szám 72 fő. Valamint, a 7. oldalon, a civil szervezetek felsorolásánál, a
MASZAT Egyesület elnöke helyesen Turóczi Csaba.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: A Szociális Bizottság tárgyalta a
beszámolót és elfogadásra javasolta.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Az elhangzott pontosításokkal teszi fel szavazásra a 2018. évi
gyámügyi beszámoló elfogadását.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a gyámügyi beszámoló tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Maglód
Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést
megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Margruber János jegyző.
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3. napirendi pont tárgya:

Beszámoló az Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: dr. Papp László ügyeletvezető
Kérges László alpolgármester: Papp doktor úr jelezte, hogy jelenleg külföldön tartózkodik, nem
tud jelen lenni az ülésen. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tárgyalta a beszámolót.
Mi volt a bizottság állásfoglalása?
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót. Öröm volt számunkra, hogy nem érkezett
semmilyen negatív észrevétel az ügyelet munkájára. Rendben mennek a dolgok.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér az Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az orvosi ügyelet beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót és
azt elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
4. napirendi pont tárgya:

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója
a 2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról.
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: – Ollári Judit ügyvezető,
– Varga Krisztina ügyvezető
Kérges László alpolgármester: Köszönti Ollári Judit és Varga Krisztina ügyvezetőket. Először a
MagHáz beszámolójával foglalkozna a testület. Kérdezi az ügyvezetőt, kívánja-e kiegészíteni a
leírtakat.
Ollári Judit MagHáz Kft ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de szívesen
válaszol a felmerülő kérdésekre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér a Maglód Projekt Kft. beszámolójának
elfogadásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Maglód Projekt Kft. beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
MagHáz Kft-nek a 2018. évi önkormányzati támogatások
felhasználásáról készült beszámolóját és azt elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Ollári Judit MagHáz Kft. ügyvezető.
Kérges László alpolgármester: Varga Krisztina ügyvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni
a leírtakat.
Varga Krisztina Maglód Projekt Kft. ügyvezető: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, de
szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér a Maglód Projekt Kft. beszámolójának
elfogadásáról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a Maglód Projekt Kft. beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Maglód Projekt Kft-nek a 2018. évi önkormányzati támogatások
felhasználásáról készült beszámolóját és azt elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: Varga Krisztina Maglód Projekt Kft. ügyvezető.
5. napirendi pont tárgya:

Kitüntető címek átadását előkészítő munkacsoport létrehozása
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Kérges László alpolgármester: A határozati javaslatban a tavalyi munkacsoport tagjait jelöltük
meg: Lévai Attila, Pavlovics Lászlóné és Vanczák Csilla képviselőket, külső tagként pedig
Bálint Klárát, Osztertágné Szeili Mariannt és Vaskó Józsefet.
Lévai Attila képviselő: Szeretné kérni, hogy bárki tesz majd ajánlást kitüntetendő személyre, azt
a rendelet mellékletében található formanyomtatvány kitöltésével tegye meg. Tehát, megfelelő
terjedelemben. Ne pusztán egy név szerepeljen, mert úgy nehéz megítélnie a bizottságnak, hogy
javasolható-e az elismerésre az illető.
Kérges László alpolgármester: Szeretne- e valaki a képviselők közül még csatlakozni a
munkacsoporthoz?
Nem történt jelentkezés és további hozzászólás.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér a munkacsoportról, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat szerint.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, az előkészítő munkacsoport létrehozása tárgyban az alábbi határozatot
hozta:

6

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus
20-ai ünnepségen átadandó kitüntetések odaítélését megelőző
eljárás lefolytatására előkészítő munkacsoportot jelöl ki.
Tagjaiul a következő személyeket kéri fel: Lévai Attila, Pavlovics
Lászlóné és Vanczák Csilla képviselők,
valamint Bálint Klára, Osztertágné Szeili Mariann és Vaskó József
nem képviselők.
Határidő: a határozat kiadására: azonnal,
a végrehajtásra: 2019. május 31.
Felelős: Tabányi Pál polgármester,
és az előkészítő munkacsoport elnöke.
6. napirendi pont tárgya:

GDPR (EU adatvédelmi rendelet) bevezetése és DPO
(adatvédelmi felelős) biztosítása az önkormányzatnál és
intézményeinél
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző
Margruber János jegyző: A GDPR bevezetésének lényegét leírta és ennek pénzügyi vonzatait
is táblázatba foglalta. Kiegészíteni valója nincs az előterjesztéshez.
Lévai Attila képviselő: Részt vett ilyen tanfolyamon és oktatáson. Adatvédelmi tisztségviselő
nem minden esetben szükséges. Érdemes ezt megvizsgálni, hogy önkormányzat esetében
kötelező-e, hiszen akkor nem kéne fizetnünk érte. A másik, hogy az adatvédelmi hatóság a
büntetést csak előirányozta, nem céljuk a minden áron való bírságolás és bárkit is milliókba
verni. A legfontosabb, hogy az önkormányzatnál dolgozók kapjanak oktatást, amint megvan a
szabályzat.
Margruber János jegyző: Megvizsgáltuk, hogy szükség van-e adatvédelmi tisztviselő
megbízására. Az óvodák, a bölcsőde, a védőnői szolgálat és az önkormányzat esetében is
szükséges. A védőnői szolgálatnál különösen szenzitív adatokat kezelnek, az óvodákban pedig a
gyermekek jogainak védelme érdekében, az önkormányzatnál a nagy számú ügyfél és a
közhatalom gyakorlása miatt. Tehát az EU-s rendelet alapján is szükséges. Azt is megnéztük,
hogy ha minden intézmény önálló adatvédelmi tisztviselőt bízna meg, jobban megérné-e. De az ő
díjazásuk, pótlékuk több lenne, mint a jelen megállapodás esetében. 2 évre szól a céggel a
megbízás az adatvédelmi tisztviselőkre vonatkozóan. Utána lehetőség lesz esetleg saját berken
belül ezt megoldani, de a gyakorlat majd megmutatja. A bírságokkal kapcsolatban, az
előterjesztésben szerepel egy link. Vannak ott komoly bírságok, tízmillió forintosak is.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a GDPR bevezetése tárgyban az alábbi határozatot hozta:
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
1.

Maglód
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződéstervezeteket elfogadja, és az azokban foglalt feltételekkel
megbízza a Web Biztonság Informatika Kft.-t (székhelye: 5600
Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1., adószáma: 24261175-2-04,
cégjegyzékszáma: 04-09-012292) az önkormányzatnál és
intézményeinél a GDPR felkészítési szolgáltatás és a közös
adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátásával.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester
7. napirendi pont tárgya:

Sürgősségi előterjesztés: A DPMV Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója és 2019. évi üzleti terve
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Sárdy Károly igazgatóság elnöke
a) A DPMV Zrt. 2018. évi mérleg-beszámolója
Kérges László alpolgármester: Köszönti a DPMV Zrt. képviseletében megjelent Bohák Katalin
számviteli vezetőt.
Bohák Katalin DPMV Zrt. képviseletében: Annyi kiegészítést tenne a beszámolóhoz, hogy az
előző évektől eltérően, a beszámoló még nem tartalmazza a könyvvizsgálói záradékot. Ennek
oka, hogy a dunavarsányi területen, ahol vagyonkezelt eszközöket üzemeltetnek, ezek
könyvvizsgálata még nem zárult le. Amint megkapják, ezt is rendelkezésre fogják bocsájtani.
Közel százoldalas, vaskos anyag került a testület elé. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol
rá.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Kedden délután kapott meg egy 105 oldalas anyagot,
aminek a nagy része számokból áll. Erről véleményt nyilvánítani a szerdai pénzügyi bizottsági,
illetve a csütörtöki testületi ülésen igen nehéz. Több kérdése is van. Hogy létezik az, hogy egy
olyan cégnek, aminek a mérleg főösszege 14 milliárd Ft felett van, egyik évről a másikra az
adózott eredménye 19.565.000 Ft-ról 537.000 Ft-ra csökken le? Sem az eszköz oldalon, sem a
forrás oldalon, az eredményben pedig a költségeknél, nem látni azt, hogy mi ennek az okozója.
Szeretne erre választ kapni.
Bohák Katalin DPMV Zrt. képviseletében: 2011 óta a fogyasztói árakban nem történt változás.
Ugyanazokkal a hatósági árakkal dolgozunk, amit az önkormányzatok megállapítottak. Ezeket az
árakat 10 %-os rezsicsökkentés terheli, azon kívül az árképzéskor még nem ismert közműadó és
felügyeleti díj is. Ezek az elvonások, veszteségek évente kb. 700 millió Ft-ra tehetők. A
társaságnak nincs lehetősége arra, hogy a bevételeit bővítse. Összesen a fogyasztói szám
bővülése, ill. az illegális vételezésekből befolyó bírságok növelhetik az árbevételünket. A költség
oldala hasonlóan alakul: a költségeink 80 %-a állandó költség és 20 %-a változó. A fogyasztói
árak nem követik sem az energiaárak növekedését, sem az üzemanyagárakét, sem a bérekjárulékok növekedését. Mindenki minimum a garantált bérminimum szintjén dolgozik nálunk,
mert ezt a tevékenységet csak szakirányú képzettségű munkavállalókkal lehet végeztetni.
Minden olyan pluszköltséget ki kell termelnünk, amit jogszabály ró ránk.
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Ilyen pl. a GDPR, vagy a felhasználói elégedettség mérés, ami eszköz- és munkaerő lekötést is
kíván az ügyfélszolgálatokon. Ezek folyamatos költségek. Nőnek a karbantartási költségek és
figyelembe kell venni a vagyonkezelt eszközök amortizációs növekményét. Tehát, a bevételi
forrásokat teljes mértékben kihasználjuk. A vállalkozás eredményessége nagyjából nulla körül
mondható.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Az anyagi jellegű ráfordítások 40 millióval emelkedett,
a személyi jellegű ráfordítások pedig 115 millióval. Ehhez képest a belföldi értékesítés nettó
árbevétele majdnem 200 millióval. Tehát, ezek nem indokolják a hatalmas csökkenést. Ha ezek
az előbb elmondottak mind terhelik önöket, akkor hogyan képesek az 537 ezerhez képest 2019re 9 millió Ft nettó eredményt tervezni? Mert akkor ez gyakorlatilag lehetetlen dolog. A 29. oldal
legutolsó táblázata, amiben a saját tőke arányos és árbevétel arányos adózott eredmény van, 4 db.
Csak találomra megnézett 1-2 számot: a tárgyév 0,00 utána pedig a változás 2,73 %. Nullánál ez
hogy jön ki, hiszen azzal nem lehet osztani? Utánaszámolt és ezek a változások nem jöttek ki.
Valaki ezt elmagyarázhatná. Nagyon nem tetszik, hogy utolsó pillanatban kapunk meg egy
ekkora anyagot. Ugyanakkor, megérti, hogy Tolnát-Baranyát összevontak és még központilag
azt is megmondják, hogy csökkentsék 10 %-kal a rezsit, úgy, hogy nem egységesítik ezen belül
az összes árat, valóban rettenetes lehet számlát csinálni. De akkor is, ez így számára
elfogadhatatlan.
Bohák Katalin DPMV Zrt. képviseletében: Most így nem tudja. Ezek számolási képletek.
További kérdés nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér a DPMV Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolójának és
üzleti jelentésének elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 4
tartózkodás mellett, a DPMV Zrt. 2018. évi mérleg-beszámolója tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Pest
Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi pénzügyi
beszámolóját és üzleti jelentését megtárgyalta és azt nem fogadta
el.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
b) A DPMV Zrt. 2019. évi üzleti terve
Bohák Katalin DPMV Zrt. képviseletében: A 2018. évi üzleti tervünk 5 millió Ft-ról indult és
ezzel az eredménnyel tudtunk zárni. Feladatunk a nyereséges üzemeltetés. A törvény által előírt
mutatókat hoznia kell a társaságnak, bármi áron is. Látható, hogy belső átszervezéseket tervez a
menedzsment. A tavalyi vezérigazgató váltás egy másfajta vezetési szemléletet hoz magával.
Bízunk benne, hogy ez olyan eredményeket hoz, amivel a tervszámokat meg lehet valósítani. A
jövőbe nem látunk, ezek a jelenlegi tudásunk szerint összeállított tervezett számok.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Hallottuk, hogy az ügyfélszolgálatuk megszűnik
Maglódon. Ez főleg az időseket érinti hátrányosan, mert eddig lehetett itt készpénzes befizetést
eszközölni, ők pedig nem tudnak kártyával fizetni. Sok esetben helyettük a gondozónők fizetik
be a pénzt. Hová kell majd nekik menni? Gyálra Maglódról?
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Bohák Katalin DPMV Zrt. képviseletében: Többek között az ügyfélszolgálatok ügyfélpontokká
való alakítása is egy ilyen gazdasági döntés volt. Egy-egy ügyfélszolgálat fenntartása, az előbb
említett felhasználói elégedettségmérési kötelem miatt - felszerelésük ügyfélhívókkal,
számítástechnikai eszközökkel, megfelelő emberekkel -, több mint 4 millió Ft-ba kerül. A
készpénzes befizetés a lehető legdrágább beszedési forma. A csekkes befizetés továbbra is
rendelkezésre áll és a bankkártyás is. Ugyanígy az online felületen való fizetés, illetve az
elektronikus számla igénylése is rendelkezésre áll. Próbálunk haladni a korral és korszerű fizetési
és ügykezelési rendszert kialakítani az online felületen, és a telefonos ügyfélszolgálatot
fejleszteni. Ezeket a gyakorlatilag postaként használt fiókokat nem tudjuk tovább fenntartani. Az
ügyfélpontok megtartásával bizonyos napokon ügyfélszolgálatként nyitva vannak és bizonyos
ügyeket lehet intézni. A központi ügyfélszolgálaton pedig minden intézhető, illetve az
elektronikus felületen is.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Ennek az ügyfélszolgálatnak a bezárásától mekkora
megtakarítást remélnek?
Bohák Katalin DPMV Zrt. képviseletében: Nem csak ettől az egytől, hanem az összestől. Az itt
dolgozó kollégáknak háttérfeladatuk lesz, máshol. Pontosan meghatározni ezért így nem lehet,
mert az átszervezésük máshová, illetve más feladatok kibővítése, ez egy komplex tevékenység.
Az egésztől egy összetett költségmegtakarítást remélünk. Látható a tervből, hogy minimális
bérfejlesztést tervezünk a 2. félévben, 5 %-ot, ami nagyon kevés. A vállalkozói szférához képest
20 %-os a lemaradásunk.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér a DPMV Zrt. 2019. évi üzleti tervének
elfogadásáról.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 2
tartózkodás mellett, a DPMV Zrt. 2019. évi üzleti terve tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Pest Megyei
Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi üzleti tervét megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
Bohák Katalin 14.55 órakor távozott az ülésről.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő, PÜB tag: A Pénzügyi Bizottság tegnap nem fogadta el
a DPMV beszámolóját. Nem tudtuk időben átnézni a számokat. Nem tetszett az sem, ahogy ezt a
dolgot most nagy hirtelen a torkunkon le akarják nyomni.
8. napirendi pont tárgya:

Sürgősségi előterjesztés: A volt szemétbánya rekultivációjával
kapcsolatos szerződés jóváhagyása, és a szomszédos ingatlan
tulajdonjog megszerzésének előkészítése
(előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Kérges László alpolgármester: Kérdezi a tegnapi bizottsági ülés állásfoglalását.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő, PÜB tag: A Pénzügyi Bizottság tegnap tárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolta.
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Lévai Attila Képviselő: Ez a szerződés már meg van kötve, igazából most csak jóváhagyjuk
utólagosan. Tudjuk, hogy ez törvényi előírás, hogy a rekultivációs folyamatot meg kell kezdeni.
Valakinek figyelemmel kéne majd kísérnie, hogy milyen munkálatokat végeznek ott ténylegesen
és megvalósul-e 2021-ig. Mert aztán a következő testület majd foghatja a fejét, ha nem valósul
meg és még büntetést is kiszabnak.
Kérges László alpolgármester: Úgy tudja, hogy már most is törvénysértésben vagyunk, mert rég
meg kellett volna kezdenünk és befejeznünk a rekultivációt. Nagyon sok pénz ez. Amellett
folyamatosan küzdünk azzal, hogy illegálisan próbálják még mindig tölteni ezt a bányát. Most
van egy cég, aki nem csak rekultivációt végezne, hanem valamilyen hasznosítást is ezzel a
területtel. Polgármester úr körültekintően járt el, amikor ezt a céget kiválasztotta.
Marton Gábor képviselő: Nem látja a megoldást. Ez a többedik próbálkozás. Kb. 10 éve
foglalkozunk ezzel a témával. Az egy vicc, hogy őriztetjük azt a területet és még mindig
behordják a szemetet. Elvárta volna, hogy idefárad az ülésre a vállalkozó. Ez így nem meggyőző.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 1
tartózkodás mellett, a volt szemétbánya rekultivációja tárgyban az alábbi határozatot hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólag
jóváhagyja a Maglód Város Önkormányzata (székhelye: 2234
Maglód, Fő utca 12.; adószáma: 15730624-2-13) és az S.R.S.
Waste Kft. (székhelye: 3104 Salgótarján, Csokonai út 10.;
cégjegyzékszáma: 12-09-009210; adószáma: 25299874-2-12)
között 2019. április 8-án megkötött vállalkozási szerződést,
melynek tárgya: A Maglód külterület 0111/2 hrsz-ú terület
rekultivációs kötelezettségének végrehajtása. A vállalkozási
szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
tárgyalásokat kezdeményezzen a felszámolás alatt álló
Rákosmezeje Rt. felszámolóbiztosával a volt szemétbánya
szomszédságában fekvő 0111/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának
megszerzése érdekében.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
9. napirendi pont tárgya:

Sürgősségi előterjesztés: Bérleti szándék önkormányzati
tulajdonú ingatlanra (előterjesztés írásban csatolva)

A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Kérges László alpolgármester: Tegnap a Pénzügyi Bizottság foglalkozott az előterjesztéssel.
Kérdezi, hogy mi volt a véleményük.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő, PÜB tag: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott,
hogy úgy néz ki ez a történet, mintha valaki a hasára ütött volna és kitalálta ezt a dolgot.
Információnk nincs elég, nem tudjuk, mit akar csinálni, az egész egy légből kapott dolog. Ez volt
a bizottság véleménye. Abban az épületben kis helyiségek vannak. Hogy lehet ott teázót-kávézót
kialakítani? Túl kevés az információ, ami rendelkezésre áll, ennyiből nem lehetett dönteni.
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Turcsányi Zsolt képviselő: Véleménye szerint Maglódon nincs ebben fantázia jelenleg. Ha
pedig valaki úgy indul bele az egészbe, hogy semmi pénze nincs, akkor ezt hogyan gondolja?
Vendéglátósként is mondja, látható az, hogy itt mindegyik étterem tönkrement. Ha az
önkormányzatnak nem kerül semmibe és rendbe hozza az épületet, oda lehet neki adni. De azt
kéne igazából eldönteni, hogy hosszú távon mit akarunk kezdeni ezzel az ingatlannal. Úgy látja,
halott dolog, amit ez a hölgy kitalált.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő: Aggályai vannak ezzel kapcsolatosan. Nincs jó
állapotban az épület. Döntsük el, hogy mit akarunk kezdeni vele: meg akarjuk tartani, vagy nem.
Ugyanakkor, a kávézó-teázó jól hangzana, egy hiánypótló dolog lenne. De, tudna működni
vállalkozásként? Látta belülről az épületet a kérelmező? Nincs információnk. Jó, bevállalja,
aztán 3 év múlva mi lesz? Beletesz valamennyi pénzt, aztán bezár? Átgondolatlannak tűnik az
egész.
Jenei Péter képviselő: Hasonlóan vélekedünk valamennyien. Stratégiailag ez egy nagyon fontos
terület az önkormányzat számára. Ha csak parkolót csinálnánk belőle, már az is megérné. Tavaly
is volt egy vásárlási szándék a testület előtt erre az ingatlanra, amit elutasítottunk. Üdvözli, ha
bármilyen minőségi szolgáltatás jön Maglódra, de sajnos nem nagyon élnek ezek meg. Nekünk
ezzel a telekkel valamit kezdenünk kell a jövőben. Nagyon jó helyen van. Nem érdekünk eladni
vagy bérbe adni bárkinek is.
Lévai Attila képviselő: Ott van vele szemben egy étterem, ami kihasználatlan. Másrészt, ha
valaki éttermet, vagy bármilyen élelmiszerrel kapcsolatos tevékenységet akar folytatni, az
ÁNTSZ előírásainak meg kell feleljen. Ez az épület erre nincs felkészítve. Nincs tisztában az
illető ennek a költségvonzataival. Szépek az elképzelései, de egy komplett üzleti terv nélkül ezt
nem biztos, hogy el kéne fogadnunk.
Marton Gábor képviselő: Tipikusan városfejlesztési téma, jó lett volna, ha bekerül a bizottság
elé. Szívesen látná itt a vállalkozót. Jelenleg átláthatatlan, hogy ki-kivel beszélt. Az a minimum,
hogy eljön a képviselő-testület elé. De mindamellett, támogatni kéne az induló vállalkozásokat.
Tolni kéne ezt a témát. Ugyanazt érzi, mint a rekultivációs témánál. Valaki sok pénzt felmarkol,
aztán lelép és csak 1-2 ember jár jól. A város érdekeit kell szem előtt tartani.
Kérges László alpolgármester: Mivel sürgősségi napirendként került ide, ezért nem tárgyalta a
bizottság. Az eredeti napirendek nem indokolták a bizottság összehívását. Ez később érkezett.
Remport Csaba alpolgármester: A bizottsági ülésen is többen úgy láttuk, hogy az egész úgy
tűnik, mint amikor valaki ötletel, aztán vagy sikerül, vagy nem. Másrészt, Jenei Péter véleményét
osztja, hogy ezt a stratégiai pontot nem kéne kiengedni a kezünkből, mert minimum parkolót
lehetne ott csinálni. A harmadik, hogy ha egy önkormányzati ingatlant adunk bérbe, akkor az a
legkevesebb, hogy megpályáztatjuk. Esetleg mást is érdekelhet és nem mindegy, hogy kinek és
mennyiért adjuk oda.
Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Egyetért Lévai Attilával. Nem szabad anélkül dönteni,
hogy nem látunk egy komplett üzleti tervet a vállalkozótól, amin be tudja mutatni azt, hogy ez
neki is megéri, mi is jól járunk, stb. Egyébként felejtsük el az egészet.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő: Ha esetleg ez még egyszer idekerül a testület elé, akkor
előtte házon belülről egy hozzáértő nézze meg az épületet. Az is lehet, hogy le kell bontani, mert
alkalmatlan az épület bármire is.
Somogyváry Mihály díszpolgár: Felhívja a testület figyelmét, hogy létezik az Önkormányzati
Tanácsadó Testület. Tessék megkérdezni őket! Nem is egy építész van a tagjai közt.
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Kérges László alpolgármester: Személy szerint úgy látja, hogyha a bérlő fizet az
önkormányzatnak, akkor az számunkra teljesen mindegy, hogy sikerül-e neki a vállalkozása,
vagy nem.
Két szavazást fog kérni. Az egyik, hogy elegendő információ hiányában nem támogatja a testület
a bérbeadást. A másik, hogy a bérbevevőt megkérjük, jöjjön el a következő VÜB ülésre, üzleti
tervvel együtt.
Marton Gábor képviselő: Egyet tud azzal érteni, hogy meghallgatjuk egy városfejlesztési
bizottsági ülésen, megvizsgáljuk, s akkor már kellő információk birtokában, átgondoltabban
tudunk döntést hozni, ami a városnak is jó, esetleg még munkahelyet is tud teremteni.
Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő: A szavazásra vonatkozóan az lenne a javaslata, hogy
döntsük el, akarjuk-e kiadni, vagy sem. De előtte nézze meg szakember, hogy alkalmas-e az
épület, vagy nem. Mi értelme van behívni a kérelmezőt, ha nem is alkalmas?
Turcsányi Zsolt képviselő: Gyakorlatilag, a bérbevevőnek teszünk szívességet, ha elutasítjuk,
mert bele fog bukni.
Kérges László alpolgármester: Az elhangzott javaslatok alapján, szavazást kér arról, hogy a
képviselő-testület a jelenlegi információk birtokában elutasítja a kérelmet, de nem zárkózik el
attól, hogy a későbbiekben foglalkozik a témával.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül, a bérleti szándék önkormányzati ingatlanra tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonát képező, Maglód 2501 hrsz-ú ingatlant – a jelenleg
rendelkezésre álló hiányos információk birtokában – nem kívánja
bérbe adni Pappné Karafa Ildikó részére. A Képviselő-testület nem
zárkózik el az esetleges későbbi tárgyalás lehetősége elől.
Határidő: azonnal.
Felelős: Tabányi Pál polgármester.
10. napirendi pont tárgya: Sürgősségi előterjesztés: Útépítési közbeszerzési eljárás indítása II.
(előterjesztés írásban csatolva)
A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester
Margruber János jegyző: A februári ülésen már döntött a képviselő-testület a közbeszerzés
lebonyolítójának kiválasztásáról, valamint az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről.
Elkészítették az ajánlattételi felhívást és a részletes dokumentációt. Amint a határozati javaslat is
tartalmazza, a Mendel, Kepler, Báthori és Kisfaludy utcák útépítéséről van szó. Összefoglalja a
határozati javaslatban leírtakat.
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Lévai Attila képviselő: Köszöni, hogy a Báthori utca is felkerült a leaszfaltozandó utcák közé.
Viszont, a csapadékvíz elvezetésre gondolni kell, ne a leaszfaltozás után merüljön ez fel. A
Báthori utcába több utca is beletorkollik (Vörösmarty, Bajza, Baross, Határ). Az utca vége egy
alacsonyan fekvő terület a teniszpályáknál, itt a vízelvezetés nehézkes. 3 lakó is jelezte, hogy
esőzéskor egy rizsföld lesz a telkük. Ha leaszfaltozzuk ezt az utcát és nem oldjuk meg a
vízelvezetést, baj lesz. Találjunk ki valamit a Tinódi és Határ utca végén a vízelvezetésre, erre
kéri a képviselő-testületet.
Marton Gábor képviselő: Kb. 10 éve erről beszélünk. Ha jól tudja, a tervek szerint az Árpád
vezér utcánál lesz valamilyen víztározó, ami felfogja a csapadékvizet, ami tulajdonképpen a
Hármashegytől kezdve, a Jókain át odazúdul ránk.
További hozzászólás nem hangzott el.
Kérges László alpolgármester: Fel fogja hívni polgármester úr figyelmét az elhangzottakra.
Szavazást kér az útépítési közbeszerzési eljárás megindításáról, az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat szerint.
A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt előterjesztés tartalmazza.
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1
tartózkodás mellett, az útépítési közbeszerzési eljárás indítása II. tárgyban az alábbi határozatot
hozta:
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2019.(IV.18.) önkormányzati határozata:
1. Maglód
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §-a szerint
közbeszerzési eljárást indít a PM_ONKORMUT_2018/22
kódszámú útépítési pályázat tartalmát képező Mendel Károly
utca (hrsz.: 895), Kepler utca (hrsz.: 894), Kisfaludy utca (hrsz.:
3173), Báthori utca (hrsz.: 2807, 2884) szilárd burkolattal
történő megépítésére.
2. A Képviselő-testület ajánlattételre a következő cégeket kéri fel:

− Magyar Útmester Kft. 1173 Budapest, Régi Vám köz 12.,
adószám: 13656113-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-202248
− Zoland 99 Kft. 2113 Erdőkertes, Tavasz u. 23.,
adószám: 11832432-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-084738
− Folyamat Kft. 2241 Sülysáp, Hunyadi u. 32.,
adószám: 23921209-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-156259
− Laczkó Team Kft. 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.,
adószám: 12233850-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-074639
− Tápiómenti Kft. 2251 Tápiószecső, Széchenyi u. 50.
adószám: 11815011-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-081843
3. A Képviselő-testület az Ajánlattételi felhívás és az Eljárást
megindító felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmával
egyetért, és azokat elfogadja.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Tabányi Pál polgármester
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