
Ikt. szám: 01-352-16/2009.
 

 
Jegyzõkönyv  

 
 
 
Készült: 2009. augusztus 11. napján 1830-kor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme   
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Falics Jánosné, Kimmelné Sziva Mária, Kõrösy 
János 18 44-kor érkezett, dr. Kutas Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Molnár Sándor, Paul László, Pándi Gábor, 
Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János, Zám Zoltán 
 
Távollétét nem jelezte: Bruckner Katalin, Horváth József, Müller János 
 
Távollétét jelezte: Szakszon József 
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ, Balla 
Zsuzsanna gazdálkodási osztályvezetõ helyettes 
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 13 
fõvel határozatképes. Tájékoztatta a Képviselõ-testület tagjait, hogy a rendkívüli Képviselõ-testületi ülés 
összehívására azért került sor, mert a Magyar Államkincstárhoz a féléves beszámolót csak a költségvetési 
rendelet módosításának elfogadása után lehet benyújtani. A beszámoló benyújtásához az állami egyeztetõ 
táblák 2009. augusztus 3. napján érkeztek meg, majd ezután kerülhettek feldolgozásra. Az állami egyeztetõ 
táblák tartalmazzák 2009. elsõ félév állami támogatásait, s ezen adatok ismeretében lehetett a költségvetési 
rendelet módosítását elkészíteni. A Magyar Államkincstárhoz a féléves beszámoló benyújtási határideje 
2009. augusztus 12.
Szavazásra tette fel a napirendi pontok meghívó szerinti, eredeti sorrendjének elfogadását.   
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontok sorrendjét a jelenlévõ képviselõk (13 fõ) 13 igen (egyhangú) 
szavazatával elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:                                                                                            Elõadó:
 

1.)       
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2009. évi 
költségvetésérõl szóló 1/2009. (II. 09.) Kt. sz. 
rendeletének módosítása (Et.: 148/2009.)
 

Gromon István
polgármester

2.)       
 

98/2009. (V. 26.) Kt. sz. határozat módosítása (Et.: 
149/2009.) 

Gromon István
polgármester

 
 
 
 

1. napirendi pont
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésérõl szóló 



1/2009. (II. 09.) Kt. sz. rendeletének módosítása 
(Et.: 148/2009.)

 
 
Gromon István polgármester: Az elõterjesztést ismertetve elmondta, hogy az Önkormányzat a tárgyév I. 
félévérõl költségvetési beszámolót készít, melyet a vonatkozó kormányrendelet alapján a területileg illetékes 
Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani 2009. augusztus 12-ig. A beszámoló beadása elõtt viszont a 
Képviselõ-testületnek feltétlenül el kell fogadnia a költségvetési rendelet módosítását.
Tájékoztatta a jelenlévõ Képviselõket, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, és 9 igen (egyhangú) szavazatával a rendeletmódosítás elfogadását 
javasolta. 
 
Zám Zoltán: Megítélése szerint az Önkormányzat intézményeinek gazdálkodása terén fegyelmezetlenség 
van, ezért a II. féléves gazdálkodás erõsebb odafigyelést igényel. Megjegyezte, hogy a II. féléves 
gazdálkodást az Általános forgalmi adó növekedése is tovább nehezít. Polgármester Úr kérdésére elmondta, 
hogy a kiadások áttanulmányozása után vonta le ezt a fajta következtetést, mivel több helyen túlköltekezést 
lát. 
 
 
Megérkezett Kõrösy János 1844-kor.
A Képviselõ-testület létszáma 14 fõre módosult. 
 
 
Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezetõ: Elmondta, hogy csak az I. féléves beszámoló adhat 
képet az Önkormányzat intézményeinek gazdálkodásáról. Jelenleg a rendelet módosításáról szól az 
elõterjesztés, mely az I. féléves költségvetési beszámolót meg kell, hogy elõzze. 
 
Gromon István polgármester: A jelen elõterjesztés tartalmát képezõ 2009. évi költségvetési rendelet 
módosításából semmilyen következtetés sem vonható le az Intézmények gazdálkodásával kapcsolatban. Az 
I. féléves költségvetési beszámoló, zárszámadás adhat majd képet az Intézmények gazdálkodásáról. 
Szavazásra tette fel a 2009. évi költségvetésrõl szóló rendelettervezet elfogadását. 
 
No: 2

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
14/2009. (VIII. 14.) rendelete

a 2009. évi költségvetésérõl szóló 1/2009. (II. 09.) rendelet módosításáról
 
 

A Képviselõ-testület a rendeletet a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 13 igen és 1 tartózkodás
szavazatával megalkotta.

 
A rendelet a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
 
 

2. napirendi pont
A 98/2009. (V. 26.) Kt. sz. határozat módosítása 

(Et.: 149/2009.)
 
 

Gromon István polgármester: Az elõterjesztés elõzményeként elmondta, hogy a Képviselõ-testület korábbi 
határozatával döntött a Szennyvízpályázatra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a részletes 
megvalósíthatósági tanulmány /RMT/ és a költség-haszon elemzés /CBA/ elkészítésérõl, valamint a 2. 
fordulós pályázat megírásáról. A szennyvízpályázat két évvel ezelõtt indult program, amelynél – hasonlóan 



más Európai Uniós pályázathoz - csatolni kellett többek között terveket, megvalósíthatósági tanulmányt, 
elõzetes megvalósíthatósági tanulmányt, engedélyeket, stb. Az 1. fordulós pályázat megírására, illetve az 
elõzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére ajánlatokat kértek be, melyek közül a MultiContact 
Consulting Kft-t választották ki, és kötöttek szerzõdést a Képviselõ-testület határozata alapján. A szerzõdés 
értelmében az 1. forduló megnyerése esetén a cég elkészíti a részletes megvalósíthatósági tanulmányt is. Az 
1. fordulót követõen aktuálissá vált az RMT elkészítése, azonban a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága /KvVM FI/, mint közremûködõ szervezet, vizsgálta, hogy el tudja-e 
fogadni a MultiContact Consulting Kft-vel a gyakorlattól eltérõ, külön csak az RMT elkészítésére megkötött 
szerzõdést. A vizsgálathoz folyamatosan dokumentumokat kértek be (így többek között az I. fordulós 
pályázat írására kiírt felhívást, a beérkezett ajánlatok másolatát, a kiválasztással kapcsolatos elõterjesztést, és 
a meghozott Képviselõ-testületi határozatot, az elõzetes megvalósíthatósági tanulmány készítõjének 
kiválasztását és a Képviselõ-testületi határozatok alapján megkötött szerzõdéseket), melyeket kivétel nélkül 
megküldtek a közremûködõ szervezetnek. A közremûködõ szervezet az egyeztetõ megbeszéléseken 
folyamatosan érzékeltette, hogy legcélszerûbb lenne a szerzõdést felmondani, különben anyagi hátrány 
érheti az Önkormányzatot. Továbbá az is elõfordulhat, hogy a KvVM FI, mint közremûködõ szervezet 
szabálytalansági eljárást indíthat az Önkormányzat ellen. Ezeket az aggályokat – többszöri kérésük és 
szóbeli ígéretek ellenére – sem a KvVM FI, sem az NFÜ a mai napig írásban nem rögzítette. A késõbb 
esetleg bekövetkezhetõ szankciók elkerülése érdekében azonban jobbnak látták a MultiContact Consulting 
Kft-vel közösen, hogy a közte és az Önkormányzat között megkötött szerzõdést közös megegyezéssel 
felbontsák. A szerzõdés felbontásáról a KvVM FI közremûködõ szervezetet tájékoztatták, melyet õk 
megelégedéssel nyugtáztak. A fentieket mérlegelve arra jutott, hogy az Önkormányzat írjon ki egy újabb 
közbeszerzést, vagy a már feladott ajánlati felhívást módosítsa, azaz egészítse ki az RMT elkészítésének 
feladatával. Megjegyezte, hogy a szerzõdés felbontásával az Önkormányzatnak kára nem keletkezett. A 
projektszabályzat szerinti Elõkészítõ és Bíráló bizottság a fentiek értelmében átdolgozta az Ajánlati felhívást 
és az Ajánlati dokumentációt, és módosítást adott fel a már megjelent Ajánlati felhívásra a Közbeszerzési 
Értesítõben.   
Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy az elõterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta, és 9 igen (egyhangú) szavazattal azt támogatta. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben 
szereplõ határozati javaslat elfogadását. 
 
No: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 132/2009. (VIII. 11.) Kt. sz. határozata a 
98/2009. (V. 26.) Kt. sz. határozat módosításáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízpályázatra 
vonatkozóan a közbeszerzési eljárást a 2. fordulós pályázat megírására, továbbá az RMT (részletes 
megvalósíthatósági tanulmány) és CBA (költség-haszon elemzés) elkészítésére írja ki. A Képviselõ-testület

1.      a megindított nyílt, egyszerû közbeszerzési eljárást a (CBA elkészítésére és a 2. fordulós 
pályázat megírására) módosítja, és kiegészíti az RMT elkészítésével,

2.      felkéri a projektszabályzat szerinti Elõkészítõ és bíráló bizottságot, hogy az „RMT és a CBA 
elkészítése és a 2. fordulós pályázat megírása” tárgyban az Ajánlati felhívást és a Dokumentáció 
összeállítását készíttesse el, hagyja jóvá, az eljárást bonyolítsa le, és a szükséges döntéseket hozza 
meg.

Az eljárást lezáró döntést a Képviselõ-testület hozza meg. 
 
A Képviselõ-testület jelen határozatával módosítja a 98/2009. (VI. 25.) Kt. sz. határozatát. A 98/2009. (VI. 
25.) Kt. sz. határozat jelen határozatmódosítás által nem érintett részei változatlanok maradnak.  
 
Határidõ: 2009. augusztus 15.                                     Felelõs: Polgármester 
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (14 fõ) 14 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Megköszönte a jelenlévõk munkáját, egyúttal megragadta az alkalmat, hogy 
a Vörösvári Napok rendezvényeit ismertesse és szeretettel meghívja azokra a Képviselõket. Továbbá 
tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a közmeghallgatást a tervezett októberi idõpont helyett korábban, 
szeptember 17-én (csütörtökön) tartják meg a Fõ utca program miatt. Bezárta az ülést 1900



órakor.                        
   
    
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 

                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                   jegyzõ
 

 


