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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. november 15. napján 1830 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.                       

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme      

 

Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Strack Bernadett alpolgármester, Dr. Fetter 

Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Kőrössy János, Mátrahegyi Erzsébet, Preszl Gábor, 

Spanberger Zsolt, Varga Péter  

 

Távollétét jelezte: Cser András, Pándi Gábor 

  

Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika jegyző, Balya András aljegyző, Metzgerné Klein 

Krisztina műszaki osztályvezető 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.     

  

No.: 1 

A Képviselő-testület a napirendi pontot a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával elfogadta.   

 

Napirendi pont    Előadó 

 

1.)  Közbeszerzési eljárás eredménye „Bölcsődeépítés” 

kivitelezőjének kiválasztása tárgyában (Et.: 

181/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont 

Közbeszerzési eljárás eredménye „Bölcsődeépítés” kivitelezőjének  

kiválasztása tárgyában  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 181/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A bölcsődeépítés 

és az Akácfa köz burkolat-átalakítás kivitelezőjének kiválasztása tárgyában feltételes 

közbeszerzési eljárást írtak ki. A Bíráló Bizottság előzetesen tárgyalta és megvizsgálta minden 

közbeszerzési rész tekintetében a beérkezett ajánlatokat. Az épület építésére benyújtott 

árajánlatoknál a második legkedvezőbb ajánlat is bírálva lett, és az EKR rendszerben is 

naplózva, dátumozva dokumentálásra került.  

Ugyanakkor a bírálati jegyzőkönyvben a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata 

bírálatának ténye a jegyzőkönyv hiányossága okán nem került rögzítésre, ezt pótolni szükséges, 

és ezzel pontosítani kell a jegyzőkönyvet. A módosítás indoka, hogy a nyertesnek hirdetett 

pályázó visszalépett és az ehhez kapcsolódó dokumentálás előkészítése során vette észre a 

közbeszerzési tanácsadó ezt a hiányosságot. 

A legkedvezőbb ajánlatot tevő visszalépett, ezért az Építő- és épületkarbantartó Zrt. nettó 

689.268.927 forintos ajánlatát javasolják elfogadni. Kéri, hogy a Képviselő-testület a 

Bölcsődeépítés közbeszerzéssel kapcsolatban a Bíráló bizottsági jegyzőkönyv pontosítását 

hagyja jóvá és rögzítse, hogy a második legkedvezőbb ajánlatadó Építő- és épületkarbantartó 

Zrt. ajánlata érvényes.  



2022. november 15-i Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 
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Dr. Lovász Ernő: Az Építő- és épületkarbantartó Zrt. megbízhatósága nagy valószínűséggel 

jobban értékelhető, mint a korábban legkedvezőbb ajánlatot adó cég.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. 

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2022. (XI. 15.) Kt. sz. 

határozata a 141/2022. (X. 27.) Kt. sz. határozat kiegészítéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 141/2022. (X. 

27.) Kt. sz. határozatát kiegészíti az alábbiak szerint: 

- Az I. résznél az összességében második legkedvezőbb ajánlatadó Építő- és 

épületkarbantartó Zrt. ajánlatát is érvényesnek fogadja el, így az első legkedvezőbb 

ajánlatot adó visszalépése esetén azt nyertesnek hirdeti ki nettó 689.977.527 forint + 

Áfa – azaz bruttó 876.271.459 forint egyösszegű ajánlati árral és engedélyezi ezen 

gazdasági szereplővel a szerződéskötést amennyiben fennáll a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

szerinti ok (visszalép a nyertes ajánlattevő).   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogató Szervezet felé benyújtsa 

korábbi kérelme kiegészítését a tényleges adatok alapján a pótfedezet biztosítása ügyében 

Pilisvörösvár Önkormányzata nevében. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a 

jelenlévők munkáját és bezárta a nyílt ülést 1837-kor.                         

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester              jegyző   


