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Szám: 37/2005. 
 

 
JEGYZ�KÖNYV 

 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2005. október 5-én  (szerdán ) 17. 37 órai kezdettel tartott rendkívüli  ülésér�l 

 
 
Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Benkovits György, Eszes Sándor,  

Fülöp Zsolt, Hankó László, Horváth Gy�z�, dr. Kiss László, Magyar 
Judit, dr. Pázmány Annamária, Simonyi György, Szeg� Eta és  Zakar 
Ágnes   képvisel�k  

 
Távol vannak: Radványi G. Levente alpolgármester, dr. Bindorffer Györgyi, dr. 

Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál, Lakatos Pálné,  Wachsler Tamás és 
Zsigmondi Éva   képvisel�k 

 
Hivatalból jelen van 
az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyz� és  Szabó Géza aljegyz� 
 
Tanácskozási joggal 
jelen van az ülésen: Gy�riné Franyó Éva bels� ellen�r, dr. L�rincz Andrea,  Puhl Márta, 

Sz�cs Imréné irodavezet�k   
 
Meghívottak:    
 
2. napirendi ponthoz:  Maholányi Pál  a Viziközm� Társulat  részér�l  

és Németh  Tibor  az ECOELINE  Kft. ügyvezet� igazgatója 
 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi a jegyz�könyv-vezetés  számára, hogy   Zsigmondi Éva 
képvisel� jelen van az ülésen, de  szavazógépét    a Pénzügyi és Ellen�rz� Bizottság  ülésén   
használják.  A számítógép ezért távollév�nek jelzi Képvisel� Asszonyt.   Amennyiben a 
testület hozzájárul, úgy  Képvisel� Asszony  kézzel szavaz a határozati javaslatokról, melynek 
eredményét   � az összesítésnél  külön  jelzi a jegyz�könyv számára.  
Megállapítja, hogy a  Képvisel�-testület egyetért a javaslattal.   
Az ülést megnyitja, a jelenlév� képvisel�k száma  13 f�,  a Képvisel�-testület határozatképes.  
A mai rendkívüli ülés  napirendjeként 6 el�terjesztés kerül   megtárgyalására. Amennyiben 
nincs  más javaslat, szavazásra bocsátja  a meghívóban foglaltak szerint a  napirendi pontok 
sorrendjét.  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 776   Száma: 2005.10.05/0/0/ 
Ideje: 2005. okt. 05. 17:44 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
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Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 63.16 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület  Zsigmondi Éva szavazatát is beszámítva  
13 igen szavazattal a következ� napirendet fogadta el:      
 
 

N A P I R E N D :  
 
 

 T á r g y :  
 

E l � a d ó :  

1. El�terjesztés a SZEI óraszámainak módosításáról, új 
szakrendelések bevezetésér�l 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
2. El�terjesztés Pismány városrész szennyvízcsatorna hálózat 

építés I. ütem finanszírozása forrásösszetételének 
elfogadásáról, hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a viziközm� társulati hitelt biztosító 
kezességvállalásról 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 
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3. El�terjesztés Szentendre, Bercsényi utca 2. szám alatti 
épület tet� és homlokzat felújítására kiírt közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozataláról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülést 
rendelhet� el! 
 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

 

4. El�terjesztés kockak� és aszfalt burkolatú utak felújítására 
kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

5. El�terjesztés földutak felújításának II. ütemére kiírt 
közbeszerzési eljárását lezáró döntés meghozataláról 
Az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés 
rendelhet� el! 
 

Miakich Gábor 
polgármester 

6. El�terjesztés a város gazdálkodó szervezeteir�l, és  
üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

Miakich Gábor 
polgármester 

 
 
 
1.  El�terjesztés a  Szakorvosi Rendel�intézet szakorvosi óraszámainak 

módosításáról, új szakrendelések bevezetésér�l 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester:  mint emlékezetes az elmúlt ülésen  nem fogadta el a testület 
a javaslatot,  most egyeztetett módosított el�terjesztésként  került a testület elé, mellyel � is 
egyetért. Kérdezi dr. Pázmány Annamáriát, kíván-e hozzászólni?   

dr. Pázmány Annamária  képvisel�: emlékezete szerint az elmúlt ülésen az SZMSZ 
módosítás volt a téma. 

Miakich Gábor polgármester:  elnézést kér,  az említett módosítás a rendes  ülésre kerül be,  
ez másik el�terjesztés.  

dr. Pázmány Annamária  képvisel�:   ebben a formában épp azért került most a testület elé 
az el�terjesztés, mert az elmúlt testületi ülésen nem  került  elfogadásra a bizottság 
hatáskörébe  való utalás.   A Szociális és Egészségügyi Bizottság a következ� kiegészítéssel    
javasolja megtárgyalásra elfogadásra a határozati javaslatot: a 2. pontból kimaradt a 10 óra  
audiometriai szakrendelés, mely már jelenleg is m�ködik, de hiányzik  hozzá a  megfelel� 
Országos  Egészségbiztosítási Pénztári háttér.        

Miakich Gábor polgármester:  a kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja .  
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Szavazás eredménye 
 

#: 777   Száma: 2005.10.05/1/0/ 
Ideje: 2005. okt. 05. 17:46 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 12 100.00 63.16 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 63.16 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 7   36.84 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 

347/2005. (X.05.) Kt. sz. határozata: 
 
 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete  
 
1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben (a továbbiakban: SZEI), a szakorvosi 

óraszámok, alábbi táblázat szerinti megosztásához hozzájárul azzal, hogy jelen 
táblázatban nem szerepl� óraszámok változatlanul fennmaradnak: 
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Szakrendelés megnevezése 

 
Óraszáma/ hét 

Fül- orr- gége  (133020601) 
 

50 óra 
ebb�l 10 óra audiológiai tevékenység 
/MedSound Kft./ 
 

Belgyógyászat (133020101) 
 

70 óra 

Sebészet (133020201) 
 

60 óra 

Tüd�gyógyászat (gondozás 1330G1902) 
 

30 óra 

Terhesrendelés (133020401) 
 

15 óra 

Ultrahang diagnosztika (133025301)  
 

45 óra 

Ortopaedia (133021001) 
 

34 óra 

Urológia (133021101) 
 

36 óra 

Rheumatológia  és fizikotherápia 
(133021401) 
 

69 óra 
ebb�l rheumatológia 54 óra, fizikotherápia 
15 óra 
 

 
 

2. mint a SZEI fenntartója pályázatot kíván benyújtani az Egészségbiztosítási 
Pénztárhoz heti 30 óra kardiológiai szakrendelés, heti 30 óra mammográfiai 
szakrendelés, heti 12 óra gastroenterológiai szakrendelés és 10 óra audiometriai 
szakrendelés, mint többletkapacitás befogadtatása céljából. 

 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
 
2. El�terjesztés Pismány városrész szennyvízcsatorna hálózat építés I. ütem 

finanszírozása forrásösszetételének elfogadásáról, hitelfelvétel tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról és a viziközm� társulati hitelt biztosító 
kezességvállalásról   

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
Miakich Gábor polgármester: tájékoztatja  a testületet, hogy a napirendi ponthoz meghívást 
kapott Németh Úr, az ECOELINE  Kft. Ügyvezet�je.  Az  el�terjesztésben látható, hogy a 
beruházás összege  mintegy 152 M Ft-tal  lett több, mint az eredetileg kalkulált és a 
céltámogatási pályázatba beadott összeg,  mégis az egyéb források biztosításával nem lépik 
túl az eredetileg tervezett hitelfelvétel mértékét.  
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Az elmúlt id�szakban a viták során Simonyi György képvisel� által felvet�dött az 
értéknövekedés.  A céltámogatási pályázat leadásakor jelezte az indokolásnál, hogy beruházás  
összegének 1 MRD Ft alatt kell maradnia.  A továbbiakban részletezi az el�terjesztésben  leírt  
hivatkozásokat.  
Jelen van  dr. Dóka Zsolt  jogtanácsos és Németh Tibor ügyvezet�, amennyiben kérdés  merül 
fel,  a szakmai részr�l  b�vebb felvilágosítást tudnak adni.    
 
Radványi G. Levente  alpolgármester megérkezik az ülésterembe, a 
jelenlév� képvisel�k száma: 14 f�.   
 
Simonyi György képvisel�:  nagyobb es�zés után a hegyr�l lezúduló víz azokat az utakat is 
tönkreteszi, melyek  jó állapotban vannak,  azt hogy kívánják  kiküszöbölni?  A csatornázás 
ütemezését a helyi lapban  szükséges  lenne közzétenni, hogy a lakosság tájékoztatása id�ben  
megtörténjen.  
 
Miakich Gábor polgármester: köszöni az észrevételt,    egyetért a javaslattal,  kérni fogja a 
Szentendre és Vidéke Szerkeszt�ségét, hogy  el�ször egy összesítést  majd heti 
rendszerességgel  a  következ� szakasz  munkálatairól szóló jelentést  tegyen közzé.  
Elmondja,  hogy a kivitelez�nek munkakezdés el�tt 7 nappal jeleznie kell a lakók felé  a 
munkálatok  folyamatát.  
Terveik szerint az es�zés után lezúduló víz elvezetését - a kivitelezés folyamán  történ� 
egyeztetés után -  két helyen is  biztosítanák. Nem végleges döntés szerint néhány nagyon 
rossz állapotú,  meredek földutcát stabilizálnának  úgynevezett  "m�anyagos" eljárással.    
A vízelvezetés  mindenképp bekerül a  munkákba.  
További hozzászólás nem lévén a  határozati javaslatot  min�sített többség� szavazásra 
bocsátja   
 

Szavazás eredménye 
 

#: 778   Száma: 2005.10.05/2/0/ 
Ideje: 2005. okt. 05. 17:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 68.42 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 68.42 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   31.58 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Lakatos Pálné Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület a határozati javaslatot 14 igen 
szavazattal  elfogadta, figyelembe véve Zsigmondi Éva képvisel� kézzel  történ� igen 
szavazatát.   

      

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
348/2005. (X.05.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Pismány városrész szennyvízcsatorna 
hálózat építés I. ütem finanszírozásával kapcsolatban  
 

1. elfogadja a beruházás finanszírozásának forrásösszetételét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal; 

2. hozzájárul a Szentendre-Bükköspatak és Környéke Beruházó Viziközm� Társulat által 
felveend� hitelt biztosító önkormányzati kezességvállaláshoz 22.500.000 Ft. értékben; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képez�, készfizet� 
kezességvállalási szerz�dést megkösse; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy „260 millió forint összeg� önkormányzati hitel felvétele” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon, a részvételi szakaszt lezáró 
és az eljárást lezáró döntést a Pénzügyi és Ellen�rzési Bizottságra ruházza át. 

 
Felel�s:  Polgármester, 4. pont vonatkozásában az eljárást lezáró döntésért a Pénzügyi 

és Ellen�rzési Bizottság elnöke 
 
Határid�:  1. és 2. pont: azonnal  

3. pont: 2005. október 20. 
4. pont: 2005. december 31. 
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Miakich Gábor polgármester: megköszöni  Németh Úr részvételét.  Nagyon pontos  írásbeli 
munkát végeztek,  íly módon a képvisel�k részér�l nem  merült fel kérdés.   
 
 
Lakatos Pálné képvisel� megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 15 f�.      
 
 
3. El�terjesztés „Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában és 

fenntartásában lév� Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti épület tet� és 
homlokzat felújítása” tárgyú egyszer� közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
meghozataláról  

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Miakich Gábor polgármester: az el�terjesztés az ülés el�tt került kiosztásra.  Jelzi, hogy 
Zsigmondi Éva képvisel� asszony szavazógépének üzembe helyezése megtörtént, így a 
továbbiakban a szokott módon történik a szavazás. A jelenlév� képvisel�k száma: 15 f�.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot  min�sített többség� szavazásra 
bocsátja. 
   

Szavazás eredménye 
 

#: 779   Száma: 2005.10.05/3/0/ 
Ideje: 2005. okt. 05. 17:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 78.95 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
 
Szavazott 15 100.00 78.95 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   21.05 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
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Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester:  megállapítja, hogy   a Képvisel�-testület  15 igen szavazattal 
a  következ� határozatot hozza:  
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
349/2005. (X.05.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 

1. „Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lév� Szentendre, 
Bercsényi u. 2. szám alatti épület tet� és homlokzat felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja; 

2. megállapítja, hogy az eljárás nyertese a B és SZ Bau 2000 Bt. (1181 Budapest, Bokányi 
Dezs� u. 11/b.), ajánlati ár: bruttó 6.455.785 Ft. Az Önkormányzat által teljesítend� 
fizetési határid� a számla kézhezvételét�l számítva 30 nap. Az elkészítend� m�re 
vonatkozó jótállási id� 12 hónap. A cég ajánlata az összességében legel�nyösebb 
érvényes ajánlat, pontszáma: 1500 pont; 

3. megállapítja, hogy a Va-Fix Bau Bt. (1035 Budapest, Vörösvári út 41.) ajánlata 
érvénytelen. Az érvénytelenség oka: nem pótolta a hiánypótlási felhívásban megjelölt 
hibákat, így ajánlata a Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 70. § (1) 
bekezdésére tekintettel a 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen; 

4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal;  

5. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az érintett ajánlattev�ket 
tájékoztassa; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerz�dést megkösse. 
 

Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  1-4. pont – azonnal 

5. pont – 2005. október 6. 
6. pont – 2005. október 7. 

 
 
 
 
  
 Üi.sz: 1181-8/2005/VIII.  
 Üi: dr.Dóka Zsolt 
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Tárgy:  Összegezés Szentendre Város Önkormányzata „Szentendre Város Önkormányzata 
tulajdonában és fenntartásában lév� Szentendre, Bercsényi u. 2. szám alatti épület tet� és 
homlokzat felújítása” tárgyú egyszer� közbeszerzési eljárásában az ajánlatok elbírálásáról 
1.  Az ajánlatkér� neve és címe: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre 

Városház tér 1-3.) 
2.  A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lév� Szentendre, 

Bercsényi u. 2. szám alatti épület tet� és homlokzat felújítása 

260 m2 tet�felület, 146 m2 homlokzat felület, egyéb kiegészít� tételek a 
dokumentációban lév� árazatlan költségvetésben. 
 Az elvégzend� feladat leírása:  

 

1. a meglév� tet�szerkezet részleges és a tet� héjazat teljes cseréje 

2. a bádogos szerkezet teljes cseréje 

3. az utcafronti és az udvari homlokzatok rekonstrukciója 

 

3.  Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli 
 
4.  a) Eredményes volt-e az eljárás: eredményes 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka:- 
c) Az eredménytelen eljárást követ�en indul-e új eljárás:- 
d) Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): bruttó 6.455.785 Ft. 

 
5.  A benyújtott ajánlatok száma: 2 
 
6.  a) Az érvényes ajánlatot tev�k neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 

összességében legel�nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet�leg elemei: 

 
Ajánlattev� 
neve: 

Ajánlattev� 
címe: 

1. bírálati 
részszempontra 
adott ajánlat 
(ajánlati ár, 
bruttó Ft. 
összegben) 

2. bírálati 
részszempontra adott 
ajánlat (fizetési 
határid� a számla 
kézhezvételét�l 
számítva, amely 30 
napnál nem lehet 
rövidebb, 90 napnál 
nem lehet hosszabb)              

3. bírálati 
részszempontra 
adott ajánlat 
(vállalt jótállás 
id�tartama a 
teljes m�re 
hónapokban 
megadva, 
legkevesebb 12 
hónap)               

B és SZ Bau 
2000 Bt.  
 
 
 

1181 
Budapest, 
Bokányi 
Dezs� u. 11/b. 

6.455.785 Nem nyilatkozott Nem 
nyilatkozott 



 11 

 
 

b)  Az összességében legel�nyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok 
elbírálásának indokolása: 

Pontozás B és SZ Bau 2000 Bt.:  
 
Bírálati részszempont: Súlyszám Ajánlat Pontszám 
Ajánlati ár (bruttó Ft. összegben) 
 

15 6.455.785 100X15=1500 

Fizetési határid� a számla 
kézhezvételét�l számítva 
(napokban kifejezve; min. 30, 
max. 90 nap) 
 

4 - 0 

vállalt jótállás id�tartama a teljes 
m�re hónapokban megadva, 
legkevesebb 12 hónap 

4 - 0 

Összpontszám: 1500 
 
 
7.  Az érvénytelen ajánlatot tev�k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 

Va-Fix Bau Bt. (1035 Budapest, Vörösvári út 41.) Az érvénytelenség oka: az 
ajánlatban az alábbi hibákat követte el és azokat hiánypótlással sem orvosolta. (A 
második és harmadik bírálati részszempontról nem nyilatkozott, azt nem tudta volna 
hiánypótlással orvosolni, viszont ez önmagában nem eredményezi az ajánlat 
érvénytelenségét.)    
• A szerz�dés tervezet nincs megfelel�en kitöltve 
• Nincs oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék 
• Nincsenek az ajánlati dokumentum lapjai aláírva  
• Az aláírási címpéldány egyszer� másolatban és nem eredetiben, vagy közjegyz� 

által hitelesített másolatban került benyújtásra 
• Ajánlattev� nem nyilatkozott a közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (1) bekezdésében foglalt 
kizáró okok fenn nem állásáról 

• Ajánlattev� nem nyilatkozott a számlavezet�ir�l 
• Ajánlattev� nem nyilatkozott a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban 

foglaltakról vagyis arról, hogy a közbeszerzés mely részére vonatkozóan köt 
harmadik személlyel szerz�dést, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról, vagyis, 
hogy igénybe vesz-e a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozókat 

• A referencia igazolást nem Ajánlattev�, hanem a közbeszerzésekr�l szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése alapján a szerz�d� partner állítja ki. Az 
igazolást eredetiben, vagy közjegyz� által hitelesített másolatban kell benyújtani  

• és abban szerepelnie kell az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, 
idejének, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az el�írásoknak és a 
szerz�désnek megfelel�en történt-e.   

• A teljesítésbe bevonni kívánt felel�s m�szaki vezet� és építésvezet� szakmai 
gyakorlatának ismertetése nem történt meg. 
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Az ajánlat a Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 70. § (1) bekezdésére 
tekintettel a 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 

8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev� neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 
B és SZ Bau 2000 Bt. (1181 Budapest, Bokányi Dezs� u. 11/b.), ajánlati ár: bruttó 
6.455.785 Ft. Az Önkormányzat által teljesítend� fizetési határid� a számla 
kézhezvételét�l számítva 30 nap. Az elkészítend� m�re vonatkozó jótállási id� 12 
hónap. A cég ajánlata az összességében legel�nyösebb érvényes ajánlat, pontszáma: 
1500 pont; 
Ajánlata az összességében legel�nyösebb, érvényes ajánlat. 
 
b) A nyertes ajánlatot követ� legkedvez�bb ajánlatot tev� neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 
 

9.  Egyéb információk:- 
 

10.  Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:-  
 
11.  Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2005. augusztus 11., majd  

a Kbt. 300. § (1) bekezdés alapján 2005. szeptember 8. 
 

12.  Az összegezés elkészítésének id�pontja: 2005. október 5. 
 
13.  A szerz�déskötés tervezett id�pontja: 2005. október 7. napja 9. óra. 
 
14.  Az összegezés megküldésének dátuma: 2005. október 6. 
 
 

Tisztelettel: Miakich Gábor 
                            polgármester   
 
 

4. El�terjesztés „Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában 
lév� kockak� és aszfalt burkolatú utak javítása” tárgyú egyszer� közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozataláról  

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
 
Zsigmondi Éva képvisel�: az el�terjesztésb�l az derül ki, hogy a kockak�  burkolatú utak 
javítására nem érkezett pályázat. Kérdezi, hogy  lesz-e kockak� javítás?  
 
Miakich Gábor polgármester: lesz, de más eljárás keretében.      
 
Zakar Ágnes képvisel�: mikorra  várható a kátyúzás?   
 
Miakich Gábor polgármester: október  7-én  kezd�dik és  november 30-ig  kell befejezni a 
kiírás szerint.  
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Zakar Ágnes képvisel�:   ez év márciusában közösen meghatározott és elfogadott, Virágh 
János által aláírt listán szerepl�  utcák is sorra kerülnek a felújítás során?    
 
Miakich Gábor polgármester: véleménye szerint az akkor meghatározott  sorrendet nem 
tudják pontosan tartani,    mert id�közben  szükségszer�en változott a javítandó utak listája.  
 
Zakar Ágnes képvisel�:  ebben az esetben egyeztetést kér.  
 
Miakich Gábor polgármester: nem lesz rá  mód az id� rövidsége és a kényszer�ség miatt 
sem. Példának okáért felsorolja azokat a felújítandó utakat, amelyek javítása  elmaradt és 
katasztrófális helyzet alakult ki.  Nem készült el tavasszal a Kaiser's üzlet mögötti  több ezer 
ember által használt területet, a mai napig ott a  balesetveszélyt okozó mély gödör a  
Vásárhelyi Pál  utca végében,   nem készült el a János utca  híd felöli oldalának a javítása, stb. 
Minden utcát nem tudnak  megjavítani  pénzb�l, de a balesetveszélyessé váltakat  szükséges.  
Nagy tisztelettel kéri a képvisel�ket, hogy a Polgármesteren és a Jegyz�n keresztül jelezzék a  
Hivatal felé a   felújításra váró utcák  sorát, mert  különbem nem tudják biztosítani  a 
balesetveszélyes  helyek megszüntetését.  
A Hivatal munkatársai felmérték a helyeket, amennyiben lehet, a balesetveszélyes helyek 
megszüntetése után  figyelembe veszik az el�zetesen megállapított  sorrendet.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: feltétlen szeretné a megoldást, de kéri, hogy az akkor megállapított 
sorrendet vegyék figyelembe.  Nem szeretné hiábavalónak tekinteni az órákig való 
egyeztetéseket,  a kialakult  helyzetet megalázónak tartja. Nem vonja kétségbe a hivatali 
dolgozók  szakértelmét, de véleménye szerint nem "kívánság m�sor" a sorrend megállapítása. 
Amiben megállapodtak, arról még egyszer  egyeztetni kíván, úgy tartja korrektnek.  
 
Miakich Gábor polgármester: nem ért egyet Képvisel� Asszonnyal. Ebben az esetben az  a  
korrekt,  hogy a Képvisel�-testület megszavaz egy bizonyos keretet és a Hivatal feladata, 
hogy szakmailag felügyelje a   tevékenységet. Olyan kis összeg áll a rendelkezésükre, hogy az 
összes kátyúra nem jut, az biztos, ugyanakkor a balesetveszélyes  helyeket meg kell szüntetni. 
A megbeszélt sorrendet be fogják tartani, de azokat a helyeket,  melyek balesetet okozhatnak,  
mindenekel�tt meg kell javítani.  
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  nem kívánt a napirendi ponthoz hozzászólni, de  a hozzászólásokat 
hallva mégis másképp döntött. Amikor év elején átbeszélték a sorrendet, akkor is tudták, hogy 
a  tavaszi kátyúzásból mi marad ki,  fel lehetett mérni, hogy baleseti gócpontok is lesznek, 
még a nagyságrendet is  be lehetett kalkulálni, de a f� problémát az okozza, hogy feleslegesen 
ültek végig több órás egyeztetést, feleslegesen vitatkoztak,  miután nagy nehezen  
megállapítottak egy sorrendiséget,   most   felülírják az egészet.  Véleménye szerint Zakar 
Ágnesnek  és személy szerint neki is az a problémája, hogy a most indokként felvetett  
munkák sürg�sségét  már akkor is tudták-tudhatták volna. Az indok jogos, csak az a 
probléma, hogy nem készültek fel rá. Nem  fogalmazták meg az elmaradt, de feltétlen  
elvégzend� munkák  sorát.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a hozzászólások alatt konzultált  dr. L�rincz Andrea 
irodavezet� asszonnyal és  arra a megállapításra jutottak, hogy  jöv�  hétf�n végeznek egy    
egyeztetést a javításra váró   utcákról és a keddi testületi ülésre  behozzák  a listát.    
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dr. Pázmány Annamária képvisel�:  a Fülöp Zsolt képvisel� által elmondottakhoz annyit 
kíván hozzáf�zni, hogy nem csak végig ülték az egyeztetést, hanem minden résztvev� alá is 
írta a  listát. Azért is tartja nagyon fontosnak a sorrendiséget.  
 
Horváth Gy�z� képvisel�: balesetveszélyes helyre kívánta volna felhívni a figyelmet, de 
miután  az imént  Alpolgármester Úr  a keddi egyeztetést ajánlotta, majd akkor visszatér a 
problémára.  
 
Lakatos Pálné képvisel�:  a Kovács László utca és a Vásárhelyi Pál  utca sarkán van az a 
nagyon mély gödör, amely rövid két hónap alatt lett olyan, amilyen. A körülményeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, van amikor felül kell írni egy régebben hozott döntést, ha a 
helyzet éppen úgy kívánja meg.   
 
dr. Dragon Pál képvisel� megérkezik az ülésterembe, a jelenlév� képvisel�k 
száma: 16 f�.   
 
Miakich Gábor polgármester: összegezve:  a tárgyalás végére kialakult az a helyzet, amit az 
elején � is javasolt. Az   újabban keletkezett balesetveszélyes helyek kijavítását el�re kell 
venni,   utána következhet az el�re megállapított sorrend.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: az aszfaltozásra, kátyúzásra eredetileg 15 millió Ft volt 
el�irányozva. Kérdezi, hogy miért  lett ebb�l 8.6 millió Ft?  
 
Miakich Gábor polgármester:  azért, mert  a 15 millió Ft  az egész évi keret  volt.  
 
Zakar Ágnes képvisel�: de ha tavasszal nem kátyúztak!  
 
Miakich Gábor polgármester: Képvisel� Asszony  téved, mert két összeg  is volt  
kátyúzásra, 6.7 millió Ft-ért  kistérségi pénzb�l és 7.5 millió Ft-ért városi pénzb�l történt a  
kátyúzás és aszfaltozás megállapított  utcasorrend szerint.    
 
Zakar Ágnes képvisel�: kérdezi, hogy látta-e valaki?? 
 
Miakich Gábor polgármester:  megismétli Képvisel� Asszonynak az imént elmondottakat.  
Tavasszal két ütemben történt a kátyúzás,   az egyik a kistérségi összegb�l, mely áthúzódott  
nyárra is. A vitát lezárja. 
További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.    
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 780   Száma: 2005.10.05/4/0/ 
Ideje: 2005. okt. 05.  18:06 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 84.21 
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Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 16 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza:        
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
350/2005. (X.05.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1. „Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lév� kockak� 

és aszfalt burkolatú utak javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás I. részét a 
közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § a) pontja alapján 
eredménytelennek, II. részét eredményesnek nyilvánítja; 

2. megállapítja, hogy az eljárás II. részének nyertese a Futár Kft. (2510 Dorog, Nefelejcs 
út 16.), ajánlati ár: bruttó 6600 Ft/m2. A cég ajánlata az összességében legel�nyösebb 
érvényes ajánlat, pontszáma: 600 pont; 

3. megállapítja, hogy a Molning Kft. (2030 Érd, Alsó u. 96.) és a 4-ÉPV Kft. (2509 
Esztergom-Kertváros, Méhesvölgyi út 9.) ajánlata érvénytelen. Az érvénytelenség oka: 
nem pótolták a hiánypótlási felhívásban megjelölt hibákat, így ajánlatuk a 
Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján érvénytelen; 
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4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal;  

5. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az érintett ajánlattev�ket 
tájékoztassa; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerz�dést megkösse. 
 

Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  1-4. pont – azonnal 

5. pont – 2005. október 6. 
6. pont – 2005. október 7. 

 
  
 Üi.sz: 189-6/2005/III.  
 Üi: dr.Dóka Zsolt 
 
Tárgy: Összegezés Szentendre Város Önkormányzata „Szentendre Város Önkormányzatának 
tulajdonában és fenntartásában lév� kockak� és aszfalt burkolatú utak javítása” tárgyú 
egyszer� közbeszerzési eljárásában az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér� neve és címe: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre 
Városház tér 1-3.) 

 
2.  A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lév� kockak� és 
aszfalt burkolatú utak javítása  

1. RÉSZ: a kockak� burkolattal ellátott utakon a burkolat javítása, pótlása; 
 

2. RÉSZ: az aszfalt burkolattal ellátott utakon a burkolat javítása, pótlása. 
 
 
I. RÉSZ: 
460 m2 +100 % javítandó kockak� burkolat 
72 m2 +100 % pótolandó kockak� burkolat 
II. RÉSZ:  
1570 m2 +50 % javítandó, pótolandó aszfalt burkolat 

 
3.  Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli 
4.  

a) Eredményes volt-e az eljárás: 1. rész eredménytelen, a 2. rész eredményes 
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: a közbeszerzésekr�l szóló 

2003. évi CXXIX. törvény 92. § a) pontja szerint, mivel nem érkezett ajánlat 
c) Az eredménytelen eljárást követ�en indul-e új eljárás: nem 
d) Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): bruttó 6600 Ft/m2 

 
5.  A benyújtott ajánlatok száma: 3 
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6. a) Az érvényes ajánlatot tev�k neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legel�nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlyszámozott 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illet�leg elemei: 

 
Bírálati részszempont: Futár Kft. (2510 Dorog, Nefelejcs út 16.) 

ajánlata: 
1. Fizetési határid� a számla kézhezvételét�l 
számítva napokban megadva  
(Amely 30 napnál nem lehet rövidebb, 120 
napnál nem lehet hosszabb)         

30 

2. Egy négyzetméter aszfaltburkolaton lév� 
kátyú kijavítása bruttó forint összegben 
négyzetméterenként (bruttó Ft./m2) tekintet 
nélkül a kátyú mélységére  

6600 

 
 

b) Az összességében legel�nyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok 
elbírálásának indokolása: 

 
Pontozás Futár Kft. (2510 Dorog, Nefelejcs út 16.): 
 
Bírálati részszempont: Súlyszám Ajánlat Pontszám 
1. Fizetési határid� a számla 
kézhezvételét�l számítva napokban 
megadva  
(Amely 30 napnál nem lehet 
rövidebb, 120 napnál nem lehet 
hosszabb)          
 

1 30 100X1=100 

Egy négyzetméter 
aszfaltburkolaton lév� kátyú 
kijavítása bruttó forint összegben 
négyzetméterenként (bruttó Ft./m2) 
tekintet nélkül a kátyú mélységére
  

5 6600 100X5=500 

Összpontszám: 600 
 
 

7. Az érvénytelen ajánlatot tev�k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
1. Molning Kft. (2030 Érd, Alsó u. 96.) Az érvénytelenség oka: a II. rész 1. 

bírálati részszempontjára (Fizetési határid� a számla kézhezvételét�l számítva 
napokban megadva, amely 30 napnál nem lehet rövidebb, 120 napnál nem lehet 
hosszabb) adott ajánlata 15 nap, ezért az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott követelményeknek. A hiányosság hiánypótlás körében nem 
orvosolható, mert az az ajánlat módosítását eredményezné, melyet a Kbt. 83. § (1) 
bekezdése tilt. Az ajánlat a Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 

2. 4-ÉPV Kft. (2509 Esztergom-Kertváros, Méhesvölgyi út 9.) Az érvénytelenség 
oka: a II. rész 1. bírálati részszempontjára (Fizetési határid� a számla kézhezvételét�l 
számítva napokban megadva, amely 30 napnál nem lehet rövidebb, 120 napnál nem 
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lehet hosszabb) adott ajánlata 15 nap, ezért az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott követelményeknek. A hiányosság hiánypótlás körében nem 
orvosolható, mert az az ajánlat módosítását eredményezné, melyet a Kbt. 83. § (1) 
bekezdése tilt. Az ajánlat a Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. § 
(1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. 

 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev� neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 

Futár Kft. (2510 Dorog, Nefelejcs út 16.), ajánlati ár: bruttó 6600 Ft/m2. Fizetési határid� a 
számla kézhezvételét�l számítva napokban megadva: 30 nap. A cég ajánlata az 
összességében legel�nyösebb érvényes ajánlat, pontszáma: 600 pont; 

b) A nyertes ajánlatot követ� legkedvez�bb ajánlatot tev� neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

 
9. Egyéb információk:- 
 
10. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja:-  
 
11. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2005. augusztus 19., majd a 

Kbt. 300. § (1) bekezdés alapján 2005. szeptember 8. 
 
12. Az összegezés elkészítésének id�pontja: 2005. október 5. 
 
13. A szerz�déskötés tervezett id�pontja: 2005. október 7. napja 10. óra. 
 
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2005. október 6. 

 
 

Tisztelettel: Miakich Gábor 
                            polgármester   
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5. El�terjesztés „Földutak felújítása II. ütem” tárgyú egyszer� közbeszerzési 

eljárást lezáró döntés meghozataláról  

El�adó: Miakich Gábor polgármester 
 
Miakich Gábor polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja.  
 
   

Szavazás eredménye 
 

#: 781   Száma: 2005.10.05/5/0/ 
Ideje: 2005.okt..05 18:06 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 84.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
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Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 16 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza:        

 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
351/2005. (X.05.) Kt. sz. határozata: 

 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
1. „Szentendre Város Önkormányzata tulajdonában és fenntartásában lév� egyes 

szentendrei földutak felújítása II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja; 

2. megállapítja, hogy az eljárás nyertese a 4-ÉPV Kft. 2509 Esztergom-Kertváros, 
Méhesvölgyi út 9., ajánlati ár: bruttó 960 Ft/m2 az Önkormányzat által teljesítend� 
fizetési határid� a számla kézhezvételét�l számítva 30 nap. A cég ajánlata az 
összességében legel�nyösebb érvényes ajánlat, pontszáma: 1500 pont; 

3. megállapítja, hogy a Margit Bt. (2000 Szentendre, Nádas u. 2.) és a Pilis 2003 Kft. 
(Pilisszentlászló, Pet�fi Sándor u. 52.) ajánlata érvénytelen. Az érvénytelenség oka: 
nem pótolták a hiánypótlási felhívásban megjelölt hibákat, így ajánlatuk a 
Közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXXIX. törvény 70. § (1) bekezdésére tekintettel a 
88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen; 

4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal;  

5. felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az érintett ajánlattev�ket 
tájékoztassa; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a szerz�dést megkösse. 
 

Felel�s:  Polgármester 
Határid�:  1-4. pont – azonnal 

5. pont – 2005. október 6. 
6. pont – 2005. október 7. 

 
 

6. El�terjesztés a város gazdálkodó szervezeteir�l és üzemeltetési feladatainak 
ellátásáról 
El�adó: Miakich Gábor polgármester 

 
 
Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a testületi ülés el�tt is tartottak még egyeztetést. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 
  

Szavazás eredménye 
 

#: 782   Száma: 2005.10.05/6/0/ 
Ideje: 2005.okt..05 18:08 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
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Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 84.21 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 84.21 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   15.79 
Összesen 19   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Dragon Pál Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Miakich Gábor polgármester Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
Wachsler Tamás Távol - 
 
 
Miakich Gábor polgármester: a Képvisel�-testület 16 igen szavazattal  a következ� 
határozatot hozza:        
  

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
352/2005. (X.05.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�- testülete:  
 
1.  hatályon kívül helyezi a 299/2005. (VIII.25) Kt. sz. határozatot.  
 
2.  kéri, hogy a Városi Szolgáltató Rt-nél lefolytatandó vizsgálat az alábbiakra terjedjen ki: 

- a vizsgálatok során feltárt hibákat, hiányosságokat megszüntették-e,  
- a javaslatok megfelel�en hasznosultak-e,  
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- a m�ködéssel, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat elkészítették-e, a 
meglév�ket aktualizálták-e,  

- az új szabályzatokat a gyakorlatban megfelel�en alkalmazzák-e,  
- a követelések behajtására milyen intézkedéseket tettek és azok 

eredményessége milyen volt,  
- a társaság m�ködése: a végzett tevékenységek megfelelnek-e a gazdaságosság, 

a hatékonyság és az eredményesség követelményének,   
- a vagyonelemek hasznosításának, a m�ködési forma racionalizálásának 

részletes vizsgálata és pénzügyi elemzése,   
- a megbízási szerz�dés mellékletét képezze a részletes  vizsgálati program, a 

vizsgálatban részt vev�k megbízó levéllel rendelkezzenek,  
- a vizsgálati jelentés Záradék részt (megismerési és észrevételezési jogot 

biztosít) tartalmazzon,  
 

3. kéri, hogy a lefolytatandó vizsgálat az egyes hivatali feladatok és hatáskörök 
felülvizsgálatával tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy a hatósági, továbbá az 
üzemeltetési, karbantartási feladatok szétválasztásával, az utóbbiak esetleges 
kihelyezésével a Polgármesteri Hivatal szervezetét�l mely feladatok vihet�k ki a VSz. Rt.  
vagy a Városfejlesztési Kht. szervezetébe, esetleg a gazdaság más területeire, illetve, 
hogy a Hivatal átszervezhet�-e ilyen módon racionálisan, és az átszervezésével milyen 
megtakarítás érhet� el.  

 
4.  kéri, hogy a Controll Rt. a vizsgálat befejezésével tegyen javaslatot a feladatellátás 

optimális szervezeti megoldására, figyelembe véve a feladatok leggazdaságosabb, 
ugyanakkor a legmagasabb színvonalú ellátását. 

 
5.  felhatalmazza a Polgármestert, hogy szerz�dést kössön a Controll Rt.-vel a vizsgálat 

lefolytatására max. 1.800.000.-Ft-os nettó értékben, a 2005. évi költségvetésr�l szóló 
5/2005. (II.25.) Önk. sz. rendelet m�ködési költségvetése terhére utólagos el�irányzat 
rendezéssel.  

 
6.  a vizsgálat megállapításainak ismeretében áttekinti a Városi Szolgáltató Rt ingatlanainak 

hasznosulását és dönt egyes vagyonelemek kivonásáról, továbbá a Városfejlesztési Kht. 
hosszú távú céljairól. 

 
 
Felel�s:     Polgármester 
Határid�: 1. 2. 3. és  4. pont azonnal 
                 5. pont 2005. október 31. 
                 6. pont a vizsgálat befejezése után azonnal 
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EGYEBEK 
 
 
Benkovits György  képvisel�: kérdezi, hogy a  városban a Polgármesteri Hivatal el�tt folyó 
felújítási munkák miatt felszedett kockak�   mikorra lesz  visszarakva?  
 
Miakich Gábor polgármester: a   szerz�dés szerint a  munkálatok  utolsó munkafázisa lesz, 
jelenleg ideiglenesen van betemetve a gödör.  Várhatóan két hónap múlva  kerül sor a 
befejez� munkálatokra.  
További hozzászólás nem lévén  mindenkinek megköszöni a részvételt és  a testületi ülést  
18.12 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 
 polgármester jegyz� 
 


