
Ikt. szám: 01-230/11/2010.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2010. április 6. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme  
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Berchy József, Bruckner Katalin, Kimmelné Sziva Mária 
alpolgármester, dr. Kutas Gyula, Molnár Sándor, Paul László, Pándi Gábor, Schäffer Irma Katalin, dr. 
Szakmári Mária Magdolna, Szöllõsi János   
 
Távollétét jelezte: Lukács Katalin, Kõrösy János
 
Távollétét nem jelezte: Falics Jánosné, Horváth József, Müller János, Preszl Gábor, Zám Zoltán
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné mb. jegyzõ, Kókai Mártonné pénzügyi elõadó
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 11 
fõvel határozatképes. 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.)      Könnyvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat 
eredménye (Et.: 84/2010.) 

      Gromon István 
polgármester

 
 

1. napirendi pont
Könnyvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat eredménye (Et.: 84/2010.) 

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A Pénzügyi, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. A könyvvizsgálói 
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzõdés 2010. március 31-én lejárt. A kiírt pályázatra hat ajánlat 
érkezett. Az ajánlati árakat tekintve igen eltérõek az összegek, az 500 e forinttól a 2 millió forintot is 
meghaladó összegig terjednek. (Az elõterjesztés mellékletében megtalálható.) Javasolta, hogy a 
legalacsonyabb ajánlatot tevõ könyvvizsgáló ajánlatát fogadja el a Képviselõ-testület. A Szavazásra tette fel 
az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat elfogadását.   
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 80/2010. (IV. 06.) Kt. sz. határozata
a könyvvizsgálói feladatok ellátásáról  
 



Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92/A §-ában foglaltaknak megfelelõen a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2010. 
április 1-jétõl 2011. március 31. napjáig terjedõ idõtartamra a legalacsonyabb összegû ajánlatot tevõ Tóth 
János könyvvizsgálót bízza meg.
A könyvvizsgálat díja: 400.000 forint + Áfa.
A könyvvizsgálati-díj forrása az önkormányzat éves költségvetésének dologi kiadása.
 
Határidõ: azonnal                                                                                Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (11 fõ) 11 igen egyhangú szavazatával 
hozta.      
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 835-kor.  
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné 
                         polgármester                                                                 mb. jegyzõ
 


