
Ikt. szám: 01-55/1/2015.
 

Jegyzõkönyv
 
Készült: 2015. január 6. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Kiss István György, 
Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek Gábor, dr. Kutas Gyula, Pándi Gábor alpolgármester, Preszl Gábor, 
Schellerné Mikulán Anetta 
 
Távollétét jelezte: Fresz Péter, Kõrössy János, Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Solti Kinga pályázati 
referens, Schauer Andrea gazdálkodási osztályvezetõ, Sólyom Ágnes - Pilis Tv 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                              Elõadó
 

1.)      Kombinált csatornatisztító célgép beszerzésére indított 
nyílt közösségi közbeszerzési eljárás (2014/S 122-
216862; KÉ- KÉ-12301/2014) eredménye (Et.: 1/2015.)
 

Gromon István
polgármester

 

 
 

1. napirendi pont
Kombinált csatornatisztító célgép beszerzésére indított nyílt közösségi közbeszerzési eljárás (2014/S 

122-216862; KÉ- KÉ-12301/2014) eredménye
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 1/2015.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Tájékoztatásként elmondta, hogy 
a Pénzügyi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. A célgép beszerzésére 
vonatkozó közbeszerzései eljárás lezárása nagyon sürgõs, mert a szennyvíz projektzárást, ill. a pénzügyi 
elszámolást 2015. augusztusig teljesíteni kell. A célgép beszerzése három éve folyamatban van.
2012. márciusban határozott a Képviselõ-testület a csatornatisztító gép beszerzésérõl, mely az európai uniós 
pályázati támogatásból kerül finanszírozásra, és a korszerûsített szennyvíztelep, illetve a csatornahálózat 
üzemeltetéséhez nyújt segítséget, elsõsorban az üzemeltetõ számára. Sajnos egy ilyen speciális autó 
beszerzésénél nagyon bonyolult az ajánlati felhívás megfogalmazása, mert a versenyegyenlõség érdekében 
olyan aprólékosan kell megadni a gép paramétereit – pl. a kibocsátási értékek miatt –, hogy az még a 
szakemberek között is komoly vitákat váltott ki. A gyártók ugyanis nem mindig ugyanolyan 
szempontrendszer szerint adják meg a gépparamétereit. Problémát okozott az is, hogy mire sikerült 
beszerezni a minõségbiztosítási tanúsítványt a KFF-tõl, addig lejárt az ajánlatok érvényessége. Jelenleg 
minden a rendelkezésükre állt, kizárólag a minõségbiztosítási tanúsítványra kellett várnunk. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy rossz esetben – bár a KFF az okozója a késedelemnek – a támogatási összeg 5-25% -át 
kiszabhatják bírságnak, támogatáscsökkenésként. De reméli, hogy erre nem fog sor kerülni. Az 
önkormányzat kénytelen kihirdetni a közbeszerzés eredményét, mert az autó legyártása kb. fél év, s ha most 
nem kötjük meg a szerzõdést, akkor nem tudjuk lehívni ill. elszámolni a pályázati támogatást, ami viszont az 



önkormányzatnak nettó 51.483.000 forintos kárt okozna.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Elmondta, hogy a szennyvízprojekt kapcsán többször kényszerült a 
Képviselõ-testület kockázatos döntéseket meghozni. Sajnos a hosszú közbeszerzési és tanúsítási eljárás után 
2014. december 11-én az ajánlattevõknek lejárt az egyszer már meghosszabbított ajánlati kötöttsége. Ezt az 
ajánlati kötöttséget egyszer már meghosszabbították, viszont a közbeszerzési törvény nem kezeli ezt az 
esetet, hogy még egyszer meg kellene hosszabbítani a lejárt ajánlati kötöttséget, de nem is tiltja. Mérlegelve 
azt a tényt, hogy lejár a támogatási idõszak, hogy három év volt a célgép közbeszereztetési eljárása, és hogy 
a KFF megadta 2014. december 19-én a szabályossági tanúsítványt, így már az ajánlati kötöttség lejárta 
utána maga is szabályosként minõsítette az eljárást - bár a döntés kockázatos (legrosszabb esetben akár a 
támogatás 25%-át is megvonhatják) – javasolja, hogy hozza meg a döntést a Képviselõ-testület. Egyik 
kockázat a támogatáscsökkenés kockázata, a másik a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kockázat. A 
közbeszerzési kockázat vitarendezési kérelem benyújtása esetén merül fel, de ekkor még visszavonhatja 
döntését a Képviselõ-testület. 
 
Jelezte, hogy Kõrössy János Képviselõ úr e-mailben kérte, hogy támasszák alá, hogy nem a hivatal a hibás 
az eljárás elhúzódásában. Solti Kingát kéri, hogy mondjon néhány szót a több éve tartó közbeszerzési 
eljárásról.
 
Solti Kinga pályázati referens: Véleménye szerint az elõterjesztésben minden elõzmény részletesen 
szerepel, ami bizonyítja, hogy az önkormányzat helyesen járt el. Az elsõ eljárásban megkapták a 
tanúsítványt, de nem indították el a közbeszerzést, hogy az önkormányzat ne verje magát felesleges 
költségekbe, hiszen a telep kivitelezésének közbeszerzési eljárása még sehol sem tartott. Késõbb derült ki, 
hogy a tanúsítvány csak egy évig érvényes, így a minõségi tanúsítási eljárást meg kellett ismételni. Ezután 
több hiánypótlásnak is eleget tettek, melyek teljesítése után megindították a közbeszerzési eljárást. 
Nemzetközi szabványváltozás miatt a szállítható gép mûszaki paraméterei nem feleltek meg a szállító által 
legyártható terméknek, így a kiíráson is változtatni kellett. A közbeszerzés eredményes volt, két pályázó 
nyújtotta be az ajánlatát. A szabályossági tanúsítvány megszerzése sem volt zökkenõmentes, öt fordulóban 
írtak ki hiánypótlást, végül a tanúsítvány csak az ajánlati kötöttség lejárta után érkezett meg. A két érvényes 
pályázatból a közbeszerzési paraméterek alapján választották ki a nyertes Eurotrade Kft-t. 
 
Gromon István polgármester: Egy ilyen speciális igényeket kielégítõ szennyvíztisztító célgép legyártása 
hat-kilenc hónapot vesz igénybe, ez is indokolja a rendkívüli ülés megtartását. A közbeszerzés lezajlása és a 
szerzõdés megkötése után kezdik csak meg ugyanis a gyártást. 
 
Preszl Gábor: Felolvasta Kõrössy János képviselõnek a képviselõ-testületi üléssel kapcsolatosan 
megküldött elektronikus levelét. „Sajnos az elõterjesztésben szereplõ értékelõ táblázatok az elõterjesztés 
terjedelme mellett nem értelmezhetõ, azokra felelõs döntés nem alapozható. Nincs kimutatva, 
számszerûsítve, hogy a hirdetmény idõbeni feladása „az önkormányzat ne verje magát felesleges 
költségekbe” indokok alapján és az azóta történt eljárás bonyodalmak miatti költség/ráfordítás növekmény 
miként viszonyul egymáshoz.”
Elmondta, hogy a városi honlapra minden anyag feltöltésre került a közbeszerzési eljárásról. Más háttér 
információról nem tud.
 
Gromon István polgármester: Véleménye szerint Kõrössy János képviselõ félreértelmezte az 
elõterjesztésben szereplõ kifejezést: „az önkormányzat ne verje magát felesleges költségekbe”. Ez arra 
vonatkozik, hogy a célgép korai (két évvel ezelõtti) megvásárlása után keletkeztek volna felesleges 
költségek, hiszen a nem használt autó tárolása és amortizációja gondot okozott volna.
 
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Elmondta, hogy mind a jogi, mind a minõségi tanúsítványt 
megkapták, így a határozatot nyugodt lelkiismerettel szavazza meg. 
 



Gromon István polgármester: Véleménye szerint ki kell használni azt a lehetõséget, hogy a szennyvíztelep 
és a csatornahálózat felújításához nagyságrendileg 50 millió forint pályázati támogatással egy 
csatornatisztító autót vegyenek, amellyel a csatornarendszer tisztítását, karbantartását hosszú éveken át meg 
tudjuk oldani. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2015. (I. 06.) Kt. sz. határozata a „K
ombinált csatornatisztító célgép beszerzése” (2014/S 122-216862; KÉ- KÉ-12301/2014) tárgyában 
indított közbeszerzési eljárás eredményérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a „Kombinált csatornatisztító célgép beszerzésére” eljárás tárgyában indított nyílt közösségi 
közbeszerzési eljárást (2014/S 122-216862; KÉ- KÉ-12301/2014) érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja, mert az ajánlattevõk ajánlatai az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott valamennyi feltételnek megfeleltek;

 
2. a Kbt. 71. § 2) bekezdés b. pontja szerint az eljárásban az összességében legelõnyösebb ajánlatot adó 

Euro Trade Kft. ajánlattevõt 9.853 ponttal hirdeti ki nyertesnek.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Euro Trade Kft.-vel az Adásvételi szerzõdést 
kösse meg az 1 db kombinált csatornatisztító célgép szállítására, az ajánlatban szereplõ nettó 51.483.000 
forintos áron, a pilisvörösvári szennyvíztelep és a csatornahálózat üzemeltetéséhez szükséges 
eszközállomány fejlesztése érdekében.
 
Egyidejûleg a Képviselõ-testület felkéri a polgármestert egy, a DMRV-vel kötendõ megállapodás 
elõkészítésére, melyben a kombinált csatornatisztító célgépet üzemeltetésre átadjuk majd a szennyvíztelep és 
a csatornahálózat üzemeltetõjének. A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az elkészült 
megállapodás-tervezetet terjessze a testület elé.
 
Fedezet forrása: a 2015. évi költségvetési rendelet csatornahálózat és szennyvíztisztító telep önerõ tartaléka 
és a pályázati forrás.
 
Határidõ: azonnal                                                                             Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Tájékoztatásként elmondta, hogy e-mailben értesítették a Képviselõ-testület 
tagjait, hogy 2015. január 31-ig újból vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Az elõzõ évben leadott 
vagyonnyilatkozatokat – és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat – a Képviselõk az új nyilatkozat leadásával 
visszakapják. Az Ügyrendi, Oktatási, és Kulturális Bizottság elnöke a nyilatkozatok leadására egy napot fog 
kijelölni, ahol a Bizottság átveszi és visszaadja az elõzõ évi vagyonnyilatkozatokat. A nyomtatványokat e-
mailen megküldte, illetve kérés esetén papíralapon is kiküldi a képviselõknek.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a Képviselõ-testület tagjait, hogy a jelenlegi és elõzõ Képviselõ-
testületekrõl – az elsõ ciklusokhoz hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal tablók készítését tervezi. A 
szervezési csoport értesíti majd a képviselõket, hogy melyik ülésen kerül sor a házon belüli fotózásra, 
amelyre javasolt ünnepélyes öltözetben jönni majd.
 
Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és bezárta az ülést 900-kor.  
 
 

K.m.f.



 
 
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ


