
Jegyzõkönyv
 
Készült: 2005. szeptember 19. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, 
Halmschláger Antal, Havas Ferenc, Kárpáti János, Keszthelyi László, Krupp János, Molnár Sándor, Müller 
János, Müller Márton, Pándi Gábor, Szakszon József, Temesvári Anna, dr. Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné
 
Távollétét jelezte: Kós Beatrix
 
Meghívottak: Heider László jegyzõ, Kutasi Jánosné oktatási referens, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási 
osztályvezetõ, Váradi Zoltánné mb. mûszaki osztályvezetõ, dr. Krupp Zsuzsanna szervezési ügyintézõ, 
Fogarasy Attila a Vörösvári Újság fõszerkesztõje, Magyar Tímea a MultiContact Consulting Kft. 
képviseletében
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2005. szeptember 19. napján és 
megállapította, hogy a Képviselõ-testület 17 fõvel határozatképes.
Sürgõsséggel kéri napirendre venni a 139/2005. sz., a 138/2005. sz. és az egyebek napirenden belül a 
101/2004. sz. elõterjesztést. Szavazásra tette fel a 139/2005. sz. elõterjesztés felvételét.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirend felvételét 16 igen szavazattal elfogadta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 138/2005. sz. elõterjesztés felvételét.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a napirend felvételét 17 igen szavazattal elfogadta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a 101/2004. sz. elõterjesztés felvételét.
 
No: 3
A Képviselõ-testület a napirend felvételét 12 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a napirendek sorrendjét. (137, 138, 
139/2005. sz. elõterjesztések) Egyebeken belül a 101/2004. sz. elõterjesztést.
 
No: 4
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                     Elõadó:
 

1)      Fejlesztési célhitel eredményhirdetés a hosszúlejáratú 
hitel felvétele tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban 
(Et.: 137/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

2)      Pilisvörösvár Város Önkormányzat könyvvizsgálata
(Et.: 136/2005.) 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

3)      Az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram 
keretében elnyert hitelkerethez szükséges 10%-os 
önrész biztosítása (Et.: 138/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 



4)      Aszfalt utak szõnyegezésének mûszaki szükségességbõl 
felmerült többletköltségére fedezet biztosítása (Et.: 
139/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

Zárt 
ülés

Vörösvári Újság rovatszerkesztõinek megbízása 
(Et.: 135/2005.)

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 
Zárt 
ülés

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím és 
„Pilisvörösvárért” emlékérem adományozása 
(Et.: 134/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

Zárt 
ülés

Felterjesztés Pest Megye Önkormányzata Közgyûlése 
által alapított kitüntetõ díjak adományozására 
(Et.: 133/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 

Zárt 
ülés

Jegyzõ minõsítése (Et.: 101/2004.) Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 
 
 

1. napirendi pont 
Eredményhirdetés a hosszúlejáratú hitel felvétele tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban (Et.: 

137/2005.)
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette az 
elõterjesztést. Bejelentette, hogy Magyar Tímea szakértõként van jelen az ülésen. Kéri, hogy minden 
képviselõ írja alá az összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
 
Magyar Tímea a MultiContact Consulting Kft. képviseletében: Szeptember 1-jei határidõvel ajánlattételi 
felhívást küldtek három ajánlattevõnek. Szeptember 13-án 9 óráig három ajánlatot nyújtottak be a 
Kereskedelmi és Hitel Bank, az OTP Bank, és a CIB Bank képviselõi. Az eljárás kétfordulós volt. A második 
fordulóban tárgyalásra is sor került, ahol a pályázók módosították az ajánlatukat, ezért a végsõ 
ajánlattételre szeptember 16-án 9 óráig volt lehetõség. Eddig a határidõig három végleges ajánlatot 
nyújtottak be. Ezek közül a CIB Bank ajánlata 3,724 hitelkamat %, a Kereskedelmi és Hitel Bank 3,732 %, 
az OTP Bank 3,733 %. Mivel igen csekély különbségek voltak, ezért a résszempontok súlyszámai alapján 
döntött a Bíráló Bizottság. A végsõ eredményben a legkedvezõbb ajánlatot a CIB Bank tette. A második 
legkedvezõbb ajánlat a Kereskedelmi és Hitel Banktól érkezett. Az eljárás bonyolítóiként javaslatot tettek a 
Bíráló Bizottságnak, hogy a CIB Bank ajánlatát fogadja el elsõsorban.
 
Szakszon József alpolgármester: Az összeférhetetlenség kérdésével nincs tisztában, ezért inkább nem 
vesz részt a szavazásban. A Fõ úton lévõ ingatlanában banki megkeresés van folyamatban, ami miatt nem 
kíván részt venni a szavazásban.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. 
határozati javaslatot.
 
 
 
 
No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 120/2005. (IX. 19.) Kt. sz. határozata a 
nyertes ajánlat kihirdetésérõl a hosszúlejáratú hitel felvétele tárgyában megindított közbeszerzési 
eljárásban
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hosszúlejáratú hitel 
felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt-t hirdeti ki a 
nyertes ajánlatot tett ajánlattevõnek, mivel az õ ajánlata összességében a legelõnyösebb.
Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerzõdés megkötésére.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. 
határozati javaslatot.
 
No: 6
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 121/2005. (IX. 19.) Kt. sz. határozata a 
második legkedvezõbb ajánlat kiválasztásáról a hosszúlejáratú hitel felvétele tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a hosszúlejáratú hitel 
felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-t hirdeti ki második a 
legkedvezõbb ajánlatot tett ajánlattevõnek.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen és 2 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

2. napirendi pont
Az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében elnyert hitelkerethez szükséges 

10%-os önrész biztosítása (Et.: 138/2005.)
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, majd szavazásra tette 
fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No: 7
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 122/2005. (IX. 19.) Kt. sz. határozata a 
fejlesztési célhitelhez szükséges 10%-os önrész biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete közbeszerzési eljárással az Önkormányzati 
Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében a meghirdetett 480 millió Ft összegû célhitel felvételéhez 
szükséges 10% önrészt biztosítja.
A saját erõ forrását 2005. évben az önkormányzat költségvetési rendeletében a Zeneiskola bõvítésére 
elkülönített összeg átcsoportosítása biztosítja.
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2005. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elõ és 
terjessze a Képviselõ-testület elé.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: jegyzõ
 
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.

3. napirendi pont
Aszfalt utak szõnyegezésének mûszaki szükségességbõl felmerült többletköltségére fedezet 

biztosítása (Et.: 139/2005.)
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, majd ismertette az 
elõterjesztést. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 



No: 8
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 123/2005. (IX. 19.) Kt. sz. határozata a 
szilárd burkolatú utak kátyúzásához és szõnyegezéséhez fedezet biztosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a város szilárd burkolatú 
útjainak kátyúzására és szõnyegezésére a STRABAG Rt-vel kötött szerzõdést a mellékelt költségvetés 
szerinti mûszaki szükségességébõl felmerült munkákkal kibõvíti, a szükséges 7.021.012 Ft fedezetet 
biztosítja.
A Képviselõ-testület a fejlesztési célhitelkeretet 7.000.000 Ft összeggel kibõvíti. A Képviselõ-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerzõdés módosítására.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 13 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

4. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzat könyvvizsgálata

(Et.: 136/2005.)
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását, ismertette a 
bizottságok javaslatát, majd szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.  
 
No: 9
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 124/2005. (IX. 19.) Kt. sz. határozata a 
könyvvizsgáló megbízásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete az önkormányzat folyamatos 
könyvvizsgálatának elvégzésére Scharf Zsuzsannát MKVK ig. száma: 001237 bízza meg.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálói szerzõdés megkötésére a pályázatban 
beadott szerzõdés tervezet következõ módosításaival:
 
2. bekezdés kiegészül: Megbízó felkéri a Megbízottat a Pilisvörösvár Város 2005-2006. éves összesített 
költségvetési beszámolójának a 2006-2007. évi költségvetésének könyvvizsgálatára, amely 
meghosszabbítható.
2. pont kiegészül: A könyvvizsgáló havonta az önkormányzat hivatalában, vagy intézményeiben 2 
munkanapot könyvvizsgál.
11. pont: A könyvvizsgálat díja 2005. évben három részletben kerül kifizetésre,
-  a szerzõdés megkötését követõen,
-  a következõ évi költségvetési rendelet elfogadását követõen,
- a beszámoló rendelet elfogadását követõen 8 napon belül esetenként igazolt számla ellenében 240 e Ft + 
Áfa összegben.
12. pont: A 2006. évi könyvvizsgálat díja a hivatalos infláció mértékével növekszik, a kifizetés ideje a 2005. 
évi feladatokkal azonos. 2006. évet követõen a könyvvizsgálat díja szintén az infláció mértékével 
emelkedik, de a könyvvizsgálói szerzõdés meghosszabbítása a közbeszerzési törvény elõírásai 
függvényében alakul.
 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 16 igen szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját. Bezárta a Képviselõ-
testület nyílt ülését 18:32 órakor.
 



 
 

K.m.f.
 
 

              Grószné Krupp Erzsébet                                                  Heider László
                      polgármester                                                                      jegyzõ
 


