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Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2010. május 11. napján 8 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme   
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, dr. Kutas Gyula 825-kor távozott, Molnár Sándor, Preszl Gábor, 
Pándi Gábor, Schäffer Irma Katalin, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János   
 
Távollétét jelezte: Lukács Katalin, Kõrösy János, Zám Zoltán   
 
Távollétét nem jelezte: Horváth József, Müller János, Paul László 
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné mb. jegyzõ, Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár 
Margit, gazdálkodási osztályvezetõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.  
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                               Elõadó:
 

1.)      Fejlesztési hitelcélok közötti átcsoportosítás (Et.: 
104/2010.)

      Gromon István 
polgármester

 
 

1. napirendi pont
 Fejlesztési hitelcélok közötti átcsoportosítás (Et.: 104/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Ismertette, hogy milyen mértékû 
hiteleket vett fel az Önkormányzat a Mûvészetek Háza befejezésére. A beruházások megvalósítása során 
kiderült, hogy a Mûvészetek Háza felújításának befejezésére szánt 90 millió forint erre a célra nem lesz 
elegendõ. A Képviselõ-testület által elhatározott korábbi döntés – a Szabadság utcai oldal 
ablakbefalazásáról, valamint – a mûszaki ellenõr továbbfoglalkoztatásának költségei miatt a díszterem 
rendeltetésszerû használatához szükséges, székek beszerzésére csak 2 millió forint maradna. A hitelkeretet 
fontos átcsoportosítással rendezni, hogy a székeket le tudják szállítani az intézmény részére, és a fedezetet 
biztosítani tudják a kifizetéshez. A szennyvízpályázat hitelkeretébõl biztosítják az átcsoportosítást, mivel a 
legújabb költség-haszon elemzés szerint a pályázat önrésze csökkent. Az eredetileg tervezett 240 millió 
forint helyett várhatóan 190-200 millió forint körül alakul az önrész.  
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy a Mûvészetek Háza milyen nagyságrendû összegbe került eddig az 
Önkormányzatnak? 
 



Gromon István polgármester: Az elsõ kivitelezõ számára kifizetett az Önkormányzat 187 millió forintot. 
A második kivitelezés során pedig 234 millió forint fedezetet szükséges biztosítani a beruházás befejezésére. 
 
Schäffer Irma Katalin: Több kérdése van, amelyet felolvasott: A részvételi felhívás 2010. április 30-án 
megjelent az EU hivatalos lapjában egy nappal a legutóbbi Képviselõ-testület ülése után. Mi történt azóta, 
hogy máris módosítani kell a közbeszerzési beszerzést 90-rõl 100 millióra? Mint tudjuk, ha módosítunk, mint 
az ablak befalazásának példája is mutatja az bizony költséggel jár, ennek várható összegérõl a Képviselõ-
testület tagjait nem tájékoztatták, illetve arról sem, hogy a nemrég megszavazott 90 millió plusz 10 millióval 
meg fog növekedni. Bár számításokat most sem látunk, hogy milyen számítás szerint 10 millió a plusz 
költség. Például mennyi a költségvonzata az elvégzett pluszmunkának, mennyi a költsége a mûszaki ellenõr 
továbbfoglalkoztatásának, mennyibe kerülnek a székek a díszteremben. Bár itt megjegyezném, hogy április 
29-én döntött a Képviselõ-testület a Mûvészetek Háza bútorainak beszerzésére a forrás biztosításáról, de 
ebben nem szerepelt a díszterem székeinek beszerzése. Miért? Miért kell ezt is rendkívüli ülésen 
megtárgyalni. Arról nem is beszélve, hogy az elõterjesztés nem tartalmaz részletes háttéranyagot. A 
szennyvíztisztító telep és szennyvíztisztító hálózat bõvítésére elõször készült költség-haszonelemzés szerint a 
pályázati önrész 240 millió forint, viszont a legújabb költséghaszon elemzés szerint ez csökkent és várhatóan 
190-200 millió forint körül alakul. Kérdésem, melyik elemzés közelíti meg a várható önrészt? Hogy változott 
meg ennyire a költség-haszonelemzés, nem tudom eldönteni. Mennyibe kerülnek ezek az elemzések az 
Önkormányzatnak. Miért csak a közbeszerzési eljárás megindítása után vált nyilvánvalóvá 2010. április 30-
án jelenik meg, és pár nap múlva kiderül, hogy átcsoportosításra van szükség.    
       
Kutas Gyula távozott 825-kor.
A Képviselõ-testület létszáma 11 fõre módosult. 
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint a kérdések egy részére a bevezetõjében már megadta a 
választ. Korábban a Képviselõ-testület már döntött az új tervek elfogadásáról, amelyek tartalmazták a 
költségbecslést is. A tervekben tételes költségbecslés volt feltüntetve a befejezéssel kapcsolatos munkákra, 
melyek szerint a szék beszerzésére 6,25 millió forint volt elõirányozva. Az összesített költségbecslés szerint 
a Képviselõ-testület errõl korábban döntött, de a fedezetet az Önkormányzat hitelbõl fogja biztosítani. A 10 
milliós összegben tehát létezik egy tartalékkeret, hogy a biztonságos befejezést finanszírozni lehessen. 
Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.      
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 95/2010. (V. 11.) Kt. sz. határozata a TED-
2010/S 84-126648 számon meghirdetett közbeszerzési eljárásban a hitelnyújtási szolgáltatási hitelcélok 
közötti átcsoportosításról    
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a TED-2010/S 84-126648 
számon meghirdetett és folyamatban lévõ közbeszerzési eljárásban a hitelnyújtási szolgáltatási hitelcélok 
között 10 millió Ft-ot átcsoportosít, a következõképpen:
A „szennyvíztisztító telep felújítása és szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése és rekonstrukciója” c. pályázat 
önrészének biztosításához szükséges hitelösszeget csökkenti 10 millió Ft-tal. Ezzel az e célra felvenni 
tervezett hitelösszeg 230 millió Ft-ra módosul.
A Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez és a díszterem bebútorozásához szükséges hitelkeret 
összegét a biztonságos befejezés érdekében 10 millió Ft-tal megemeli. Ezzel az átcsoportosítással 
Mûvészetek Háza felújításának befejezéséhez szükséges tervezett hitelfelvétel összege 100 millió Ft-ra 
módosul.
A felvételre tervezett hitelkeret végösszege nem változik. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen hitelcél-módosítás érdekében a 
közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosításával kapcsolatban eljárjon, s a Mûvészetek Háza 
felújításának befejezésére és a színházterem berendezésére az árajánlat-kérések alapján legjobb 
ajánlattevõvel a szerzõdést megkösse.



 
Határidõ: Folyamatos                                                              Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 10 igen és 1 tartózkodás szavazatával 
hozta.         
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 835-kor.    
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné 
                         polgármester                                                                 mb. jegyzõ
 
 


