
Ikt. szám: 01-55/16/2014.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2014. augusztus 13. 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, Pándi Gábor 
alpolgármester, Fresz Péter, Kiss István György, Kollár-Scheller Erzsébet, dr. Kutas Gyula, Müller Márton, 
Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Kõrössy János
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Schauer Andrea 
gazdálkodási osztályvezetõ, Solti Kinga pályázati referens
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes.
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: Jelezte, hogy Kõrössy János Képviselõ úr az ülés megkezdése elõtt röviddel 
telefonon jelezte, hogy az ülésen nem tud megjelenni, és hogy a napirend kapcsán szeretett volna egy 
írásbeli hozzászólást intézni a Képviselõ-testülethez, de sajnos az ígért e-mail ez idáig nem érkezett meg, így 
az írásbeli hozzászólását nem tudják beolvasni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont                                                                                               Elõadó
 

1.       A parkoló és járda kivitelezõjének kiválasztására 
indított közbeszerzési eljárás eredménye (Et.: 145/2014.)

 

Gromon István 
polgármester

 
 

1. napirendi pont
A parkoló és járda kivitelezõjének kiválasztására indított 

közbeszerzési eljárás eredménye 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 145/2014.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Fontosnak tartja és szeretné, ha a 
megkezdett projekteket/beruházásokat az októberi választások elõtt a jelenlegi Képviselõ-testület be tudná 
fejezni. Ezért fontos, hogy ezen a rendkívüli ülésen eredményt hirdessenek a parkolók és járdafelújítások 
témájában. Így a kivitelezõ minél elõbb megkezdheti a munkálatokat. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az elõterjesztést tárgyalta, és támogatta a határozat 
elfogadását.   
Július 25-én hiánypótlási felhívást küldtek ki a pályázók részére. A hiánypótlás beadásának határideje 
augusztus 5-e volt. A megadott határidõre a pályázók közül csak egy pályázó nyújtotta be a hiánypótlást. 
Egy érvényes ajánlat van csak tehát, de szerencsére az ajánlati összeg a rendelkezésre álló fedezeten belül 



van. A kivitelezõ munkáját még nem ismerik.
 
Pándi Gábor alpolgármester: Sajnálatos módon a közbeszerzés lefolytatása, a terveztetés igen idõigényes, 
és így elhúzódott a kivitelezõ kiválasztása. A kivitelezõ a munkálatokat a következõ hetekben tudja csak 
megkezdeni, közel a szeptemberi iskolakezdéshez. Véleménye szerint idõben jelezni kell a lakosság és az 
iskola felé, hogy a munkálatok rövid idõn belül elkezdõdnek a Templom téren, az Iskola utcában, és a Vásár 
téren. A vállalkozóval pedig egyeztetni kell, hogy az iskolai tanítás alatt nagy zajjal járó munkákat az 
intézmény elõtt ne végezzenek.     
 
Gromon István polgármester: Már az ajánlati felhívásban az évnyitóra vonatkozóan voltak megfelelõ 
kitételek. Továbbá arra vonatkozóan, hogy az Iskola utcában egyszerre több ponton nem kezdheti meg a 
kivitelezõ a munkálatokat. 
A tavasz folyamán, a Vásár téren szintén tanév közben került felújítása a járda, és az új parkolókat is akkor 
alakították ki. Az igazgatóhelyettes akkor elmondta, hogy a munkálatok alig zavarták a tanítási órákat. 
Mindenképpen arra fognak törekedni, hogy csak minimálisan korlátozzák a Templom tér – Iskola utca 
forgalmát a felújítás során, hogy lehetõleg a felújítás itt se okozzon gondot.
 
Solti Kinga pályázati referens: A pályázó 30 nap vállalási határidõvel adta be az ajánlatát.
 
dr. Kutas Gyula: Kérdése, hogy a cégtõl kértek-e be referenciamunkát, és a 60 napos jótállási idõ az ügy 
tekintetben elfogadható-e?
 
Gromon István polgármester: Természetesen a kivitelezõ rendelkezik referenciaanyaggal, amit a 
pályázatához csatolt. 
 
Solti Kinga pályázati referens: A 60 napos jótállási idõ a kivitelezés szempontjából elfogadott. A cég a 
referenciái alapján megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazottaknak.   
 
dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ: A közbeszerzési eljárás nyílt volt, így bárkinek adott volt a lehetõség ajánlat 
benyújtására. Korábban is a fõ szempont az volt, hogy a „versenyben” több vállalkozó/cég induljon. Bíznak 
abban, hogy a cég jó munkát fog végezni.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
A gépi sorrend alapján az alábbi szavazatok hangzottak el: 
Pándi Gábor alpolgármester: Igen
Kimmelné Sziva Mária alpolgármester: Igen
Gromon István polgármester: Igen
Kollár-Scheller Erzsébet: Igen
Preszl Gábor: Igen
dr. Kutas Gyula: Igen
Szöllõsi János: Igen
Müller Márton: Nem
Schellerné Mikulán Anetta: Igen
Fresz Péter: Igen
Kiss István György: Tartózkodik
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 114/2014. (VIII. 13.) Kt. sz. határozata a 
parkolók és járdák kivitelezésére indított hirdetmény nélkül tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Nadi Építõ Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
tekintettel arra, hogy a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget,

2. a STRABAG Általános Építõ Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) 



pontja alapján, tekintettel arra, hogy a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget,
3. a BAJ-NA Építõipari és Szolgáltató Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74 § (1) bekezdés 

e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget,
4. a Földgép Transz Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) pontja alapján, 

tekintettel arra, hogy a pályázó hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget,
5. a Ston Dekor Kft. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja mindhárom ajánlati rész tekintetében, összesen 

10.000 ponttal,
6. a hirdetménnyel indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, s az ajánlati 

felhívásban és a kiegészítõ tájékoztatásban foglalt mûszaki tartalom megvalósítására a Ston Dekor 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki nyertesnek:
-       az I. ajánlati rész tekintetében (az Iskola utcában az általános iskola elõtt rendelkezésre álló 

területen 8 db parkoló elhelyezése) nettó 4.934.476 forint+Áfa összeggel és 30 nap vállalási 
határidõvel és 60 hónap jótállási idõvel,

-       a II. ajánlati rész tekintetében (a Kápolna utca – Kálvária utca csatlakozásánál lévõ területen 
személygépkocsi-parkolóhely építése) nettó 3.321.490 forint+Áfa összeggel és 30 nap vállalási 
határidõvel és 60 hónap jótállási idõvel,

-       a III. ajánlati rész tekintetében (az Iskola utcai járda felújítása, a Major utcai padkaburkolat 
kialakítása és a Vasút közbõl a Vasútállomás felé induló gyalogosjárda és lépcsõ felújítása) nettó 
5.985.717 forint+Áfa összeggel és 30 nap vállalási határidõvel és 60 hónap jótállási idõvel, és

7. felhatalmazza a polgármestert a szerzõdéskötésre a nyertessel a kivitelezés megvalósítása érdekében.
 
Fedezet forrása: a módosított költségvetési rendelet 12. melléklet 1. oldal 11. sor, 14. sor; 15. sor és 29. sor; 
és a 2. oldal 8. sor
 
Határidõ: folyamatos                                                                        Felelõs: polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal hozta. 
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Felhívta a figyelmet az augusztus 28-i, 
munkaterv szerinti rendes ülésre.
 
Elmondta, hogy a Vörösvári Napok rendezvényeire minden Képviselõnek küldött meghívót, és szeretettel 
vár mindenkit az ünnepélyes megnyitón és a többi rendezvényen. Számos vendéget várnak a 
partnertelepülésekrõl: Gröbenzellbõl érkezik a tánccsoport és 5 fõs önkormányzati delegáció, Gerstettenbõl 
4 fõ érkezik, Borszékrõl is 4 fõ tesz látogatást a betelepülés 325. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, és bezárta az ülést 832-kor.              
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                       Gromon István                                                    dr. Krupp Zsuzsanna

 polgármester                                                                     jegyzõ


