
Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2005. október 10. 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, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Müller Márton, Pándi Gábor, 
Szakszon József, Temesvári Anna, dr. Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné.
 
Távollétét jelezte: Kós Beatrix
 
Távollétét nem jelezte: Keszthelyi László
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna mb. jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Fogarasy Attila a 
Vörösvári Újság fõszerkesztõje
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2005. október 10. napján és megállapította, 
hogy a Képviselõ-testület 16 fõvel határozatképes. Módosított határozatok kerültek kiosztásra. A Közbeszerzési Döntõ 
Bizottságnak két levele érkezett, melyben értesíti az Önkormányzatot, hogy vizsgálni fognak két pályázatot. Az elsõ 
pályázat az I. ütem útépítés, a másik pályázat a Zeneiskola Mûvészeti Iskolává való átalakítása. A módosító 
határozatok azt foglalják magukba, hogy ennek ismeretében a határozatot a Képviselõ-testület milyen feltételekkel 
fogadja el.
 
Molnár Sándor: Szeretné, ha a 2. napirendi pontot „Az uszoda és sportcsarnok megterveztetésével kapcsolatos 
tárgyalások megkezdésérõl” felcserélnék a 3. napirendi ponttal „Pilisvörösvár Közösségi Ház átalakítása 
Zeneiskolává” Indok: A Zeneiskolával kapcsolatosan lenne más elképzelése, és a 2. napirendi pont tárgyalásakor az 
uszodai témára jobban lehetne koncentrálni.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pontok sorrendjét (131-2, 142, 140/2005. sz. 
elõterjesztések) 
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendek sorrendjét 8 igen és 7 nem szavazattal elfogadta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendet.
 
No: 2
A Képviselõ-testület a módosított napirendet 13 igen és 3 nem szavazattal elfogadta.
 
Napirendi pontok:                                                                                     Elõadó:
 

1)      
 

I. ütem útépítéséhez fedezet biztosítása 
(Et.: 131-2/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 
2)      

 
Az uszoda és sportcsarnok megterveztetésével kapcsolatos 
tárgyalások megkezdésérõl (Et.: 140/2005.) 
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 
3)      

 
Pilisvörösvár Közösségi Ház átalakítása Zeneiskolává  (Et.: 
142/2005.)
 

Grószné Krupp Erzsébet
Polgármester

 
4)      

 
Egyebek 
 

 

1. napirendi pont
I. Ütem útépítéséhez fedezet biztosítása (Et.: 131-2/2005.)



 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztésben mindenki végigolvashatta a tényállást. A május 20-án 
megkezdett közbeszerzési eljárás, milyen folyamaton, hány fordulón vett részt. Szakmai véleménybõl kitûnik a 
megszavazott összeg. A végsõ elfogadott ajánlat között 7.100.000,- Ft-os különbség mutatkozik. A fedezet biztosítása 
végett, ami az I. ütemhez szükséges meg kell emelni. A módosító határozat fejlesztési célhitel 7.200.000.- Ft-os 
bõvítésérõl szól. A Döntõ Bizottság késõbbi érdemi határozata alapján, a szerzõdéskötést ez teszi függõvé. A 
Képviselõ-testületnek ma eredményt kell hirdetni, ez a határozat egyik része, a másik a fedezet biztosítása. A 
szerzõdéskötés aláírását függõvé teszi a Döntõ Bizottságnak beküldött anyag átvizsgálása. A Döntõ Bizottság 
határozatáról. Írásban értesítik a Hivatalt és a szerzõdéskötésnek nem lesz tovább halasztó hatálya.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése, a határozattal kapcsos, mi a lényege?
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Bizottság ellenõrizni fogja az eljárás menetét, milyen lehetõség van a 
nyílt tárgyalásban és a meghívásos tárgyalásban. A Közbeszerzési Tanács a rendelkezésre álló adatok alapján, a 
formáját és jogszerûségét vizsgálja. Ha olyan információ lenne a birtokában, ami jogszabálysértést vagy törvénysértést 
jelent akkor fel is függesztheti az eljárást, eddig erre nem került sor. Úgy gondolja, a Képviselõ-testület a pályázat 
korrekt lefolytatása alapján meghozhatja a döntését. A szerzõdéskötést a Bizottság válaszlevelétõl teszi függõvé. 
Természetesen ez vonatkozik a Zeneiskolára is, a két levél jogorvoslati eljárásról szól, tartalmában szinte egyforma.
 
Falics János: Észrevételt szeretne tenni, hogy a Közbeszerzési Tanácshoz érkezett levél szeptember 20-i dátummal 
jelent meg. Merõ véletlenek nincsenek, ezek a dolgokat tudatosan szokta észrevenni. „Feltételezi, hogy a levelet 
Kiskunhalason adták fel, aki nem nyert a Zeneiskolánál az a Strabag vagy a Viadom. Az egyik székhelye Budaörsi a 
másik székhelye Hódmezõvásárhelyi” innentõl kezdve, sok a kételye a közbeszerzési levéllel kapcsolatosan. Felhívná 
a Képviselõ-testület figyelmét arra, hogy nincsenek egyszerû véletlenek.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 146/2005. (X. 10.) Kt. sz. határozata az I. ütem 
útépítéséhez fedezet biztosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a beadott árajánlatok alapján a Viadom Rt. 
ajánlatát fogadja el nyertes ajánlatként (54.360.958 Ft).
A Hunyadi u., Szondi u., Dugonics u., és Dobó u. (Szabadság u. és Tavasz u. közötti szakaszának, valamint a 
Gesztenye u., Orgona köz és Erkel F. u. (Tûzoltó u. és Arany J. u. közötti szakaszának) térkõ burkolattal történõ 
ellátásához szükséges 7.103.958,- Ft különbözetre a fedezetet fejlesztési célú hitel igénybevételével biztosítja.
A Képviselõ-testület a fejlesztési célhitelkeretet 7.200.000,-Ft összeggel kibõvíti.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kbt. (2003. CXXIX. tv.) által meghatározott határidõn belül, a Közbeszerzési 
Döntõbizottság késõbbi érdemi határozata alapján, a szerzõdéseket kösse meg.
 
Határidõ: Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatának    Felelõs: Polgármester
                meghozatala
 
A Képviselõ-testület a határozatot 14 igen 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

2. napirendi pont
Pilisvörösvár Közösségi Ház átalakítása Zeneiskolává történõ átalakítása

 (Et.: 142/2005.)
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Ismerteti az elõterjesztést. Az I. ütemhez hasonlóan alakulnak itt is az 
események. Az elõzményekben és a tényállásban leírva találják a közbeszerzési eljárásnak a pályázati menetét. A 
szerzõdés pedig hasonlóképen, mint az I. ütemnél a Döntõ Bizottság határozata alapján kerül megkötésre.
 
Molnár Sándor: A Város Közösségi Háza felújításra vár, semmiféleképpen nem Zeneiskolává való átalakításra. A 
kivitelezésnek óriási költsége van, a késõbbiek folyamán az üzemeltetés is hatalmas összeg lenne. A létszám nem lesz 
magasabb a Zeneiskolában. A városi gyerekeknek megoldott az elhelyezése. A meglévõ Zeneiskolától két tantermet 



vettek el. A Közösségi Házban lehetne megoldani a két tanterem elhelyezését. Az Önkormányzat nagy terhet vesz 
magára az átépítéssel.
Véleménye szerint ez felesleges. Nem biztos, hogy ez a Képviselõ-testület fogja visszafizetni a felvett hitelt, 
véleménye szerint ez nem korrekt. A Városnak ezzel nem lesz jobb, viszont hatalmas összeget felõröl az épület 
fenntartása. Több energiát lehetne fektetni az uszoda kialakítására, mert ezt mindenki szeretné, viszont más erõk 
elviszik a keretet. Véleménye, hogy át kellene értékelni ezt a beruházást, miként kívánja a Képviselõ-testület elvégezni 
a felújítást. A Városnak olyan épületekre van szüksége, amelyek tökéletesen funkcionálnak.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Számos alkalommal beszéltek ezekrõl a problémákról, míg a Képviselõ-
testület meghozta a döntést. Az épület teljesen leromlott állapotban van, a felújítása ebben a beruházásban megvalósul. 
A Zeneiskola mûködésén kívül más funkciót is ellátna, mûvészeti tárgyak oktatásra is ki lehet bõvíteni. A felújítás a 
táncoktatáshoz is megfelelõ termeket biztosítana, és az ehhez tartozó öltözök is kialakításra kerülnének. A Közösségi 
Ház színházterme egy fizikai méretet ad, a hozzá tartozó színpad és öltözõk sosem voltak alkalmasak arra, hogy a 
fellépõk kulturált körülmények között készülhessenek. Egyéb más problémát is megold ez a tervezés többek között 
azt, hogy a színháztermet át lehessen rendezni.
A Zeneiskolának korrekt tantermeket biztosít az emeleten. Az épület csúfsága rontja a Városképet, mivel a központban 
helyezkedik el.
 
Müller Márton: A Városnak lesz egy épülete, ami akadálymenyesítve lesz. Az épületben lift is elhelyezésre kerül és a 
mozgássérülteket nem a lépcsõn kell felsegíteni. Kérése, hogy a mûszaki ellenõr megnevezésre kerül aki, az építkezés, 
kivitelezés munkájának minõségét ellenõrzi, felügyeli?
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Amit a képviselõ úr kér, az teljesíthetõ. A Szabadság utcai óvodánál a 
Pénzügyi Bizottság és a Mûszaki Osztály vezetõje a Képviselõ-testületnek képviseletét adja. A beruházás 
lebonyolítására gépészeti, elektromossági szakértõket kértek fel. A Szabadság utcai óvodának a befejezése korrektül 
határidõre, megfelelõ mûszaki színvonalon történt. Mindenképpen szükséges a mûszaki ellenõrök bevonása ekkora 
horderejû építkezésnél.
 
Müller Márton: Többször szóba került, hogy a vasútnál járhatatlanok a lépcsõk és a végén pedig egy tóba érkeznek.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Szabadság utcai óvodánál a szakemberek és mûszaki ellenõrök munkája 
jó kivitelezést biztosított.
 
Molnár Sándor: Nem tudja elképzelni, hogy az Iskola közösen mûködjön a Közösségi Házzal. A két intézmény más-
más funkciót tölt be. Nem érti, hogy a 10-es út mellé miért kell Zeneoktató termeket létrehozni. Ilyen forgalmas 
helyen kialakítani, ahol nincs megoldva a parkolási lehetõség. A Képviselõ-testület megszavazott a Zeneiskola részére 
50 millió Ft-ot a jobb mûködés végett. Más településeken nem a Fõ út mellett van a zeneoktatási intézmény kialakítva.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A Zeneiskolának tanterem igénye van. A Városnak lesz két jól felszerelt 
színházterme. Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását
 
No: 4
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 147/2005. (X. 10.) Kt. sz. határozata Pilisvörösvár 
Közösségi Ház Zeneiskolává történõ átalakításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a beadott árajánlatok alapján a Heer és 
Társa Bt. ajánlatát (255.000.000 Ft) fogadja el nyertes ajánlatként. 
 
A Közösségi Ház átalakításához szükséges 262.625.000,- Ft fedezetet biztosítja, valamint a 68/2005. (V.11.) Kt. sz. 
határozatában szereplõ összeget 62.625.000,- Ft-tal megemeli. 
 
A megemelt összeg forrása:
- Közösségi Ház Kábel Tv tartaléka: 10.300.000 Ft
- Fejlesztési célhitelkeret megnövelésébõl: 52.325.000 Ft
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Kbt. (2003. évi CXXIX. tv.) által meghatározott határidõn belül, a Közbeszerzési 
Döntõbizottság késõbbi érdemi határozata alapján, a szükséges szerzõdéseket kösse meg.
 



 
Határidõ: Közbeszerzési Döntõbizottság érdemi határozatának    Felelõs: Polgármester
                meghozatala
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen 4 nem és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 

3. napirendi pont
Az uszoda és sportcsarnok megterveztetésével kapcsolatos tárgyalások megkezdésérõl (Et.: 140/2005.)

 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Kiosztásra került egy módosított határozati javaslat. Módosításra azért volt 
szükség, mert a mai nap folyamán lehetõség volt arra, hogy a Megyei Fõépítésszel egyeztessen. A Megyei Építészeti 
Nívó Díjjakról volt egy szakmai döntés a Megyeházán. Hivatalosan a polgármester nem jelentheti be, de mivel a 
Bíráló Bizottság egyik tagja, és mint az Önkormányzati Bizottság Elnöke a pilisvörösvári Szabadság utcai óvoda 
ebben az évben december 4-én a Megye Napján átveheti azt a kitüntetést, ami a Pest Megyei Építészeti Nívódíj 
harmadik helyezése. Több mint 20 pályázó közül választottak.
A Fõépítész Asszonnyal keresték ki a közlönybõl azt az elõírást, amely a tervpályázatok eljárásáról szól, (137/2004. 
sz. Kormányrendelet). A pályázat kiírásánál kötött szempontok vannak. Kormányrendelet úgy határoz, hogy 5-11 tagú 
Bíráló Bizottságot, kell létrehozni. A Bizottságnak 2/3-os É1 kategóriájú építészekbõl kell állnia, akiket különbözõ 
szakmák delegálnak, illetve a célminisztériumok delegálnak tagot. A pályamunkák díjazásához a bírálati összeget 
szükségszerû biztosítani.
Megkapta másolatban a budaörsi uszoda és sportlétesítmény anyagát. Ezt át lehet tanulmányozni. Kéri a Képviselõ-
testület, hogy a határozati javaslatot fogadják el, hogy el tudják készíteni a tényleges kiíráshoz szükséges felkéréseket. 
A pályázatot össze kell állítani, és dönteni kell arról, hogy milyen pénzösszeget biztosít a Képviselõ-testület 
mindehhez.
 
Szakszon József alpolgármester: Kérdése, hogy az el nem készült elõterjesztésre, miért most biztosítsanak 15 millió 
forintot? Nem emlékszik arra, hogy az elmúlt idõben készült-e így elõterjesztés, hogy elõre kellett volna az összeget 
megszavazni. Egy Képviselõ-testületnek nem az a dolga, hogy eldöntse mi legyen a Bizottságok napirendi pontja.
Nem érti, hogy egy el nem készült elõterjesztéshez miért kérnek pénzt.
 
Bruckner Katalin: Közbeszerzési törvény elõírja, hogy ha a beruházás 70 millió forintnál magasabb, tervpályázatot 
kell kiírni. Tervezésre kiírni díjat nem lehet. A Bizottságoknak foglalkozniuk kell a témával, úgy kerüljön a Képviselõ-
testület elé. A Bizottságoknak a késõbbiek folyamán arra is kell gondolni, hogy kell néhány szakértõ, és milyen 
eljárást kell elindítani. Ezt a 15 milliós keretet nem kötelezõ felhasználni.
 
Szakszon József alpolgármester: Az elõterjesztésben kellett volna szerepeltetni azt, amit a Képviselõ társa az 
elõbbiekben elmondott. A határozati javaslat ezek szerint tervpályázatról szól. Javasolja, hogy a pénz forrását és az 
összeget a Bizottságok tárgyalják elõször.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az elõterjesztésben ma került kiegészítésre a szükséges keretnek a 
biztosítása. A Bizottságnak össze kell állítani egy pályázati anyagot, hogy az milyen keretek között mozoghat. Aki a 
közbeszerzési eljárást kiírja attól függ, hány embert hív meg, milyen Bizottságot állít fel. Bíráló Bizottság tagjai között 
nincs É1-es kategóriájú építész. Ma készült el a kiegészítése az elõterjesztésnek, a zökkenõmentes elõrehaladását segíti 
elõ a keret meghatározása. Még sokfajta szükséges adattal kell kiegészíteni például: területszabályozási tervvel, 
geodéziai adatokkal és még olyan adatokkal is amelyek nem állnak az Önkormányzat rendelkezésére. Ezeket akkor 
lehet megtenni ha a Képviselõ-testület most úgy dönt, hogy biztosítja a 15 millió Ft-os keretet.
 
Havas Ferenc: Bizottsági ülésen is tárgyalták ezt az elõterjesztést, nincs ellene kifogása. Pontosítani kellene egy-két 
dolgot.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az uszoda és a sportcsarnok csak arra a telekre tervezhetõ, ami a 
Szabályozási Tervben szerepel. Az adatokat, paramétereket az Önkormányzatnak kell megadni, pl: (1/200 léptékû 
méretû tervkészítés, különbözõ homlokzatok, látványtervek, mûszaki leírások). Az üzemeltetés költségének a 
tervezése, ezek mind a pályázati anyagot fogják jelenteni, és kizárólag arra az egy ingatlanra érvényesek, amit a 
pályázatban megjelölnek.
 



Havas Ferenc: „A szó elszáll az írás megmarad”.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: A jegyzõkönyvben rögzítésre kerül. A közlönyt azért nézték át, hogy ha 
benyújtják a pályázatot, akkor minden a törvényességnek megfeleljenek. A 15 millió Ft-os keretbõl kell a tervet 
fizetni.
 
Falics János: Nincs az uszoda ellen. Viszont nem tudják, hogy milyen uszodát építsen az Önkormányzat, hova legyen 
építve, milyen pályázatra adjon az Önkormányzat megbízást, viszont most kell megszavazni 15 millió forintot. 
Véleménye, hogy a sorrend nem megfelelõ. A Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nagyon sok gyereknek lenne 
szüksége uszodára. Támogatja az alpolgármestert, hogy biankóra ne szavazzanak meg 15 millió forintot, de a másik 
oldalt is támogatja, mert tervnek lennie kell. Javasolja, hogy vegyék le a napirendet, a három Bizottság tárgyalja meg 
milyen uszodát szeretne.
 
Pándi Gábor: A mai napon megnövelte a Képviselõ-testület a célhitel keretet 7,2 millió, 52,3 millió és még 15 millió 
forinttal. Kérdése meddig lehet ezt az összeget növelni?
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: A fejlesztési célhitel keretet maximálisan 50%-kal lehet 
megnövelni. A 480 millió Ft-os hitelt 50%-kal lehet növelni, 720 millió Ft-ig.
 
Bruckner Katalin: Javasolja, hogy a határozatot bontsák ketté, és szülessen két határozat.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az eredeti határozatot azzal egészítette ki, hogy nem csak a polgármester, 
hanem a három Bizottság is felelõs. Nem ért egyet az alpolgármester úrral. A Képviselõ-testület hozhat egy döntést 
azzal a kitétellel együtt, hogy a Bizottsági elnököket is bevonja a felelõsök sorába.
 
Szakszon József alpolgármester: Észrevétele, hogy nem a jegyzõkönyvet szokás határozattal elfogadni, hanem a 
határozati javaslatot. A kettõ között nagy különbség van. Vannak képviselõk, akik tisztában vannak a dolog lényegével 
az õ kezdeményezésükre került az elõterjesztés a Képviselõ-testület elé, és van olyan képviselõ, aki megszavazza úgy, 
hogy nincs igénye arra, hogy mirõl szól az elõterjesztés. Világosan le van írva a határozati javaslatban, hogy a 
Bizottságok megtárgyalják és a tervpályázat kiírásáról szóló döntést a Képviselõ-testület elé terjesztik.
 
Falics Jánosné: Kérdése, hogy a másik két Bizottság elnökének mi a véleménye?
 
Halmschláger Antal: Véleménye, hogy errõl beszélni kell, sokan nincsenek tisztában az elõterjesztéssel, ha a 
szünetben mindenki végigolvasná a Budaörsi anyagot, akkor átláthatóbbá válna. Egy elvi tervpályázatról lenne szó. 
Biztos benne, hogy nem most kellene a pénz, ezt az összeget el lehet különíteni.
 
Müller Márton: A problémája, hogy az alpolgármester úr elõzõ döntések során soha nem volt ennyire következetes, 
mint az utolsó idõben.
 
Szakszon József alpolgármester: A Képviselõk elõterjesztésbõl dolgoznak. Ez egy nagyon hiányos elõterjesztés. 
Nem azért keresi az elõterjesztésben a hibákat, mert nem akarja megszavazni a határozatot. A dolgok akkor mennek 
elõre, ha foglalkoznak vele. „Vagy a Képviselõ-testület adhat egy meghatalmazást a polgármesternek, hogy a 
sportcentrum kérdést rendezze le 500 millió forint erejéig.”
A Sportcentrumot egy jó dolognak tartja. Magas hiteleket vett fel az Önkormányzat, sok pénzt útépítésbe fektetett, de 
sajnos egyszerre nem lehet mindent megvalósítani. Támogatja a sportcentrumot, de nem minden áron és nem mindegy, 
hogy milyen elõterjesztést írnak.
 
Müller János: Mindent támogat, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, ami a Város fejlesztésével kapcsolatos.
 
Müller Márton: Nem vonta kétségbe az alpolgármester úr jó szándékát. Több telektulajdonossal is beszélt, aki azt 
mondta, hogy ha garanciát kapna arra, hogy nem az Önkormányzat a tulajdonos, akkor már sokkal többen eladták 
volna a részüket. Úgy gondolja, hogy az elõterjesztésben lévõ összeg csak egy keret, ezt nem kötelezõ elkölteni.
 

Szünet 19:37 – 19:56
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a módosított határozati javaslat elfogadását
 



No: 5
Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 148/2005. (X. 10.) Kt. sz. határozata a sportcsarnok 
és uszoda megterveztetésével kapcsolatos tárgyalások megkezdésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Költségvetési és Pénzügyi 
Ellenõrzõ Bizottságot, a Városfejlesztési Bizottságot és a Sport és Rekreációs Bizottságot, hogy közösen kezdjék meg 
az elvi egyeztetõ tárgyalásokat, elõkészületeket az uszoda és sportcsarnok megterveztetésével kapcsolatban. Majd az 
elõkészületek eredményeként a következõ ülésre készüljön elõterjesztés.
 
A tervpályázati eljárás kiírásához és lebonyolításához szükséges keretet 15 millió forintig biztosítja. 
 
A fedezet forrása a fejlesztési célhitelkeret 15 millió forinttal való kibõvítése.
 
Határidõ: 15 nap                                                        Felelõs: Polgármester, KPB elnöke, VFB elnöke, SRB elnöke
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen 5 nem szavazattal hozta.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Müller Márton: Kérdése, ki tudná felvenni a Kábelt Tv-vel a kapcsolatot, mert nagyon sok panasz érkezik, és nem 
mûködik jól?
 
Halmschláger Antal: Kérdése, mikor várható rendes testületi ülés? A szelektív hulladékgyûjtõk mellé nagyon sok 
szemét kerül, és egy kukásautó szállítja el a szemetet, ilyen tapasztalat is van. A Város teljesen be van zára egy 
katlanba nem lehet közlekedni, valami megoldást kell találni a 10 úttal kapcsolatosan.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Rendes testületi ülés két héten belül várható, mert sok olyan rendelet van a 
Ket, az új Közigazgatási Eljárási Törvénnyel kapcsolatban, melyet módosítani kell. Többször reklamált a PEMÁK-nál, 
utoljára ma, amikor a Megyeházáról jött vissza, mert Szarvasnál a híd felújításánál délután 15 órakor egy munkást sem 
lehetett látni. A PEMÁK válasza az volt, hogy nem tudnak több munkát elvégezni egy nap, a technikai folyamat 
ennyit engedett meg, sajnos mindenképpen el kell végezni a híderõsítési munkákat.
 
Halmschláger Antal: Kérdése, az Okmányiroda mûködésével kapcsolatos, hosszú határidõvel kapják az idõpontokat, 
erre szeretne megoldást.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Az Okmányirodában változás fog történni. Szûcsné Ruzsa Anett 
Okmányiroda vezetõ visszajön (gyesrõl), a megbízott jegyzõ asszonnyal és a BM-el koordinálva megszervezik a 
munkamenetet. A márkakereskedõkkel felveszik a tárgyalásokat és az általuk finanszírozott esetleges bõvítéseket is 
tárgyalni fogják. Az Okmányirodának létszám problémája adódik, akkor azt a Képviselõ-testület elé fogják terjeszteni. 
Reméli, hogy jobb munkaszervezéssel megoldódnak a problémák.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját. Bezárta a Képviselõ-testület nyílt 
ülését 20.03 órakor.
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              Grószné Krupp Erzsébet                                            dr. Krupp Zsuzsanna
                        polgármester                                                                             mb. jegyzõ
 


