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Szám: 12/2005. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2005.  április 6-án  (szerdán) 17.24 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről 

 

Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Radványi G. Levente alpolgármester, 

Benkovits György, Eszes Sándor, Fülöp Zsolt, Hankó László, Horváth 

Győző, dr. Kiss László, Lakatos Pálné, Magyar Judit, Szegő Eta, Zakar 

Ágnes és Zsigmondi Éva képviselők. 

 

Távol: dr. Bindorffer Györgyi, dr. Dietz Ferenc, dr. Dragon Pál, dr. Pázmány 

Annamária, Simonyi György és Wachsler Tamás képviselők. 

 

Hivatalból jelen van 

az ülésen: dr. Molnár Ildikó jegyző és Szabó Géza aljegyző 

 

Tanácskozási joggal 

jelen van az ülésen: dr. Dóka Zsolt jogász 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

A napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy előzetes egyeztetés eredményeként a 2. napirendi 

pontban a 1+1 Ft-os pályázathoz kapcsolódó Rózsa utca, Vasúti villasor, Szatmári utca, Pomázi 

út és Radnóti út tervezéséről dönt a Képviselő-testület.  

Észrevétel nem lévén a napirendet szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 
 

#: 276   Száma: 2005.04.06/0/0/ 

Ideje: 2005.ápr..06 17:26 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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: 
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Benkovits György Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

dr. Kiss László Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Dragon Pál Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     

 

N A P I R E N D: 
 

  

Tárgy: 

 

 

Előadó: 

1. Előterjesztés a szentendrei 4404 hrsz-ú (Cseresznyés u. 13.)  

ingatlan megvásárlásával kapcsolatos közbeszerzési 

szabályokról, és ennek következményeiről 

 

 

 

Miakich Gábor 

polgármester 

2. Előterjesztés a költségvetési rendeletben biztosított 65 millió 

forintos hitelfelvétel terhére készítendő tervezési munkákról  

  

Miakich Gábor 

polgármester 
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1.  Előterjesztés a 4404 hrsz-ú (Cseresznyés u. 7.) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 

közbeszerzési szabályokról és ennek következményeiről 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Miakich Gábor polgármester: rövid tájékoztatást fűz az előterjesztéshez. 

   

Magyar Judit képviselő: kérdést tesz fel az ÁFA-visszaigényléssel kapcsolatosan, melyre 

Miakich Gábor polgármester válaszol.  

 

Dr. Dragon Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő. 

 

Szegő Eta képviselő: kérdése, hogy miért akarják megvenni az ingatlant? El tudják majd azt 

adni? Van arra vevő? Ha nincs, akkor miért foglalkozik az Önkormányzat ingatlan eladással-

vétellel, amikor az évek során bebizonyosodott, hogy nem ért hozzá, és nem is a dolga. Az 

eladásig azt őrizni kell, továbbá költeni rá. Megjegyzi, a Képviselő-testületnek van egy 

bizottsága, amelynek a feladata többek között, hogy az Önkormányzat vagyonát őrizze, kezelje. 

Továbbá felhívja a figyelmet, hogy az Önkormányzatnak nincs pénze ingatlanokat vásárolni. 

Banki hitelből szándékoznak megvenni valamit? 

 

Zakar Ágnes képviselő: jelzi, az anyag sürgősséggel került előterjesztésre, tehát nem is 

tárgyalhatták a bizottságok. 

Nem akartak lemondani az elővásárlási jogról, mert Pest Megye Önkormányzatnak vevője 75 M 

Ft-ot kínált, de az ingatlan annál kétszer többet ér. Felmérte egy ingatlan szakértő, aki 

megállapította, hogy az ajánlottnál jóval többet ér a telek.  

 

Dr. Kiss László képviselő távozik az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

dr. Dragon Pál képviselő: felvetődött, hogy 75 M Ft-ért van a területen egy nagy épület, a 

kertben található a Szentendre Rózsája, és mindehhez több, mint 3000 m2 a terület. 

Ingatlanbecslő állítása szerint kb. 150 M Ft-ot ér az ingatlan.  

 

Lakatos Pálné képviselő: az elképzelést jónak tartja, de nincs vásárlásra pénz. Hirtelen ötlet volt 

a vásárlás, nem lett a kérdés körbejárva kellőképpen, nem került bizottságok elé. Az Együtt 

Szentendréért Egyesület nem támogatja az ötletet. Valóban érdemes lenne pl. óvodát a területen 

kialakítani, ha lenne az Önkormányzatnak pénze. Valóságban nem kihasználható a nagy terület 

erre a célra. Ekkora kiadást nem lehet megszavazni hirtelen ötlettől vezérelve.  

 

Hankó László képviselő: 75 M Ft + ÁFA-ért vevőt találtak volna a patinás területre. Úgy 

gondolja, valóban panorámás, villa jellegű építményről van szó, rövid időn belül jelentkeznének 

érdeklődő vásárlók. Ha csak 30-40 M Ft-ot is tudnának az üzleten keresni, akkor is megérné 

belevágni.  
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Miakich Gábor polgármester: jelzi, ha elővásárlási jogot gyakorolnak, akkor azt azonnal ki kell 

fizetni. Az előterjesztés is ezért készült. A költség nem a felvehető hitel viszonylag jó költsége, 

hanem a likvidhitel, a legdrágább hitel eladásig terjedő költsége. Elsőként saját maga is 

tartózkodott, mert úgy vélte, túl sok kockázattal jár.  

Ha közbeszerzést is kiírnak, akkor a holnapi napon alá is írják 30 napos határidővel, de a pénz 

nem áll rendelkezésre. Ez 93.750.000 Ft.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: a város anyagi helyzetét és vagyongazdálkodását ismerteti. Nem 

támogatja az ötletet, nem fog hazardírozni.  

 

Szegő Eta képviselő: megérti, hogy az ingatlan nem annyit ér, mint amennyiért megvásárolta 

volna vevő. Ha egy kidolgozott előterjesztés került volna a képviselők elé, amelyben rögzítve van 

a vételár, a banki kamat, amely véleménye szerint nagy összeg, akkor kedvezőbb fogadtatásban 

részesült volna. Mi fog történni, ha az ingatlant nem tudják eladni? Nem tudja, az 

Önkormányzatnak van-e joga ahhoz, hogy ekkora volumenű hazárdjátékba fogjon. Elhangzott, 

hogy ennyi a bevétel és ennyi a kiadás, de ezt nem látta írásban, csak ötleteket hallott. Nem ilyen 

módon kellene egy komoly dologról beszélni.  

 

Benkovits György képviselő: az elvekkel kapcsolatban úgy véli, az Önkormányzat élhet az 

elővásárlási joggal. Nem ismer olyan törvényt, amely ezt megtiltaná. Meggyőződése, hogy az 

Önkormányzat, bármilyen anyagi helyzetben van, a Szentendre telek- és ingatlanárának 

alakításában jelentős szerepet kellene, hogy játsszon. Ezt nem teszi meg, és azokkal a 

felszólalókkal egyetért, akik szerint a testület nem elég aktív, nem elég vállalkozó szellemű. 

Akkor működne jól a testület a hivatallal együtt, ha úgy tudná alakítani Szentendrén a 

telekárakat, hogy azokat a lépéseket, amelyekkel hullámokat idéztek elő egy időben több ingatlan 

piaci értékesítésével, bizonyos területek közművel ellátásával, nem véletlen szerűen, hanem 

tudatosan tennék. Úgy gondolja, alkalmazni kellene azt a Nyugat-Európában bevezetett 

gyakorlatot – és ez javaslat a későbbiekre vonatkozóan –, hogy az Önkormányzat minden 

stratégiai területre jegyezze be elővásárlási jogát, elsősorban a Kincstár tulajdonában lévő 

ingatlanokra. Európa több országában az Önkormányzatoknak nincs vagyontárgyuk, földjeik, 

épületeik, de ha szükségük van rá, akkor az egész területre bejegyzett elővásárlási jogot úgy 

érvényesítik, hogy az ingatlan forgalomból kiválasztják azt, amelyik számukra kedvező, pl. 

iskolának stb. Élnek a jogaikkal, aktívan beavatkoznak, megveszik, és ezért vannak a háttérben 

bankok, akik az Önkormányzatokat tekintik a legjobb adósoknak, hiszen azok nem alakulnak át, 

ritkán költöznek, stb.  

Észrevételének befejezéséhez további 1 perc hozzászólási időt kér! 
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Miakich Gábor polgármester: az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 277   Száma: 2005.04.06/1/0/ 

Ideje: 2005.ápr..06 17:49 

Típusa: Nyílt 

Határozat; Elfogadva 

Egyszerű 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 - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Benkovits György képviselő: az Önkormányzat hivatalából hiányzik egy olyan szervezeti 

egység – és a ciklusban nem is lesz rá lehetőség, hogy szervezeti átalakulás történjen vagy új 

szervezeti egység kerüljön megalakításra –, amely a stratégiai-, beruházási-, ingatlan- és egyéb 

kérdésekkel foglalkozna. Mai üzleti áron számolva egy 30-38 Mrd Ft-os vagyon kezeléséről, és 

annak papíron 20-25 Mrd Ft-os vagyon használatáról, hasznosításáról van szó. Véleménye szerint 

ez egyébként önkormányzati feladat.  

Meggyőződése, hogy értékes területről van szó, és az értékesítésben keletkező haszon a területből 

kivehető többletpénz lehetne. Ezt a szempontot kell mérlegelni. Támogatja, hogy az ingatlant az 

Önkormányzat vásárolja meg, jelzálogra vegyen fel hitelt és próbálja a területet értékesíteni. Úgy 

gondolja, hogy ha nem olyan ingatlan-eladási politikát folytat az Önkormányzat, mint a Megye 

tette, akkor a terület rövid időn belül értékesíthető. Elismeri viszont, hogy nagy kockázatot 

vállalna az Önkormányzat.  

 

Zsigmondi Éva képviselő: örömmel venné, ha az elképzelés sikerülhetne, de az utóbbi időben 

bármiféle hasonló kezdeményezés történt, utóbb mindig probléma merült fel.  

 

Miakich Gábor polgármester: Zsigmondi Éva képviselő felvetéseit nem osztja, tud nagyon sok 

ellenpéldát is említeni (Teátrum, elárusító asztalok), amelyek pozitív eredménnyel zárultak. 

Jelenleg az Önkormányzat folyószámla hitele 250 M Ft körül van, május végéig jelentős bevétel 

nem várható, akkor lesz a mérleg elfogadása után egy pontosítás az adókat illetően. Az eddigi 

gyakorlat szerint ilyenkor mindig egy plusz befizetés szokott bekövetkezni. A folyószámla hitel 

nem lesz elegendő – valószínűleg hosszabb átfutása lesz, mint 30 nap –, ezért valószínűleg 

kifizetni nem lehet. A közbeszerzési eljárás hosszadalmas, akkor is, ha rögtön indítják, így ezek 

miatt merülhetnek fel a kétségek. 

A kérdés az, hogy egy 150 M Ft-ra értékelt ingatlant mennyiért lehet azon a helyen eladni? 

 

dr. Molnár Ildikó jegyző: felhívja a figyelmet, hogy –250 M Ft-on áll az Önkormányzat 

folyószámla hitele, amely azt jelenti, hogy további 70 M Ft hitelfelvételi lehetősége van, de 

egyedüli biztos bevétel csak a 384 hrsz-ú ingatlan eladásából várható, amely 65 M Ft-ot jelent. 

Az adófeltöltésből befolyhat még pénzösszeg, de arra garanciát nem lehet vállalni. Viszont a 

hitelfelvétel átfutása az összegre tekintettel min. 2,5 de legalább 3 hónap. Viszont a szerződéses 

kötelezettség, még ha az eljárás lefolytatása után az rögtön aláírásra is kerül, 30 nap. A pénzt az 

Önkormányzatnak meg kell előlegeznie a saját keretéből, és eltelik kb. 1-1,5 hónap, mire a 100 M 

Ft körüli hitelösszeg egy eljárás lefolytatása után visszakerülhet az Önkormányzat számlájára. 

Azon időszak alatt az Önkormányzat az intézményeit fenn kell tartsa, valamint a 

számlakötelezettségeit szükséges teljesítenie. Kéri a képviselőktől, gondolják át az Ötv. 90. § (1) 

bekezdésének azon szakaszát, mely szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a 

képviselő-testület felel.  

 



 7 

 

Miakich Gábor polgármester: további észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja.  

 

Szavazás eredménye 

 

#: 278   Száma: 2005.04.06/1/0/ 

Ideje: 2005.ápr..06 17:57 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elutasítva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 7 53.85 36.84 

Nem 2 15.38 10.53 

Tartózkodik 4 30.77 21.05 

Szavazott 13 100.00 68.42 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   31.58 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Zsigmondi Éva Nem - 

Lakatos Pálné Tart. - 

Magyar Judit Tart. - 

Miakich Gábor polgármester Tart. - 

Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 

 

     



 8 

 

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, hogy a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében egy 

további határozati javaslatot szükséges előterjesztenie:  

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.  a szentendrei belterület 4404. helyrajzi számú, természetben 2000 Szentendre, Cseresznyés 

út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatására tett 

polgármesteri javaslatot nem támogatja; 

2.  tudomásul veszi, hogy a 90/2005. (III.30.), valamint a 91/2005. (III.30.) Kt. számú 

határozatainak jogszerű végrehajtása, tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 242. § (2) bekezdésében foglaltakra – figyelemmel a 

Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 1. § (1), valamint 200. § (2) 

bekezdésére is – csak a Kbt.-ben meghatározott közbeszerzési eljárás alapján lehetséges, 

amely eljárás indításának feltétele, hogy a Képviselő-testület döntsön annak megindításáról; 

3.  tudomásul veszi azt is, hogy a 91/2005. (III.30.) Kt. számú határozatában előírt 93.750.000 

Ft összegű – az ingatlan megvásárlásának fedezetét biztosító – hitelfelvételre irányuló 

közbeszerzési eljárásának megindítása is csak az 1. pontban meghatározott, az ingatlan 

tulajdonjogának megszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően lehetséges, 

tekintettel arra, hogy a 91/2005. (III.30.) Kt. számú határozatban meghatározott hitelfelvétel 

célja az ingatlan tulajdonjogának megszerzése. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dragon Pál képviselő: jelzi, hogy a korábbi egyeztetésen Szabó Imre Pest Megye 

Önkormányzata elnökének kérdésére Jegyző Asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 5 M Ft 

foglaló megfizetéséről azon a napon intézkedett. 

 

Miakich Gábor polgármester: jelzi, kénytelen volt a Jegyző Asszony intézkedni, hiszen a 

testület döntése arra kötelezte. Ha akkor azt nem utalják át, az a Képviselő-testület határozatának 

nyílt megsértése lett volna.  

 

dr. Dragon Pál képviselő: akkor már nem kellene visszakoznia az Önkormányzatnak, ha egyszer 

5 M Ft-ot átutalt. Szabályos intézkedés történt, az ajánlati biztosíték el lett utalva.  
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Miakich Gábor polgármester: észrevétel nem lévén az ismertetett határozati javaslatot 

szavazásra bocsátja.  

 

 

Szavazás eredménye 

 

#: 279   Száma: 2005.04.06/1/0/ 

Ideje: 2005.ápr..06 18:05 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített szavazás 

 

Tárgya:  

 

 

Eredménye Voks: Szav%  Össz%  

Igen 11 84.62 57.90 

Nem 1 7.69 5.26 

Tartózkodik 1 7.69 5.26 

Szavazott 13 100.00 68.42 

Nem szavazott 0   0.00 

Távol 6   31.58 

Összesen 19   100.00 

Megjegyzés: 

 

 

Benkovits György Igen - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

Szegő Eta Nem - 

Lakatos Pálné Tart. - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2005. (IV.06.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.  a szentendrei belterület 4404. helyrajzi számú, természetben 2000 Szentendre, Cseresznyés 

út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatására tett 

polgármesteri javaslatot nem támogatja; 

 

2.  tudomásul veszi, hogy a 90/2005. (III.30.), valamint a 91/2005. (III.30.) Kt. számú 

határozatainak jogszerű végrehajtása, tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 242. § (2) bekezdésében foglaltakra – figyelemmel a 

Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 1. § (1), valamint 200. § (2) 

bekezdésére is – csak a Kbt.-ben meghatározott közbeszerzési eljárás alapján lehetséges, 

amely eljárás indításának feltétele, hogy a Képviselő-testület döntsön annak megindításáról; 

 

3.  tudomásul veszi azt is, hogy a 91/2005. (III.30.) Kt. számú határozatában előírt 93.750.000 

Ft összegű – az ingatlan megvásárlásának fedezetét biztosító – hitelfelvételre irányuló 

közbeszerzési eljárásának megindítása is csak az 1. pontban meghatározott, az ingatlan 

tulajdonjogának megszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően lehetséges, 

tekintettel arra, hogy a 91/2005. (III.30.) Kt. számú határozatban meghatározott hitelfelvétel 

célja az ingatlan tulajdonjogának megszerzése. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

2.  Előterjesztés a költségvetési rendeletben biztosított 65 millió forintos hitelfelvétel 

terhére készítendő tervezési munkákról 

 Előadó: Miakich Gábor polgármester 

 

 

Miakich Gábor polgármester: előzetes egyeztetés alapján került előterjesztésre az anyag. Az 1+1 

Ft-os pályázaton történő indulás érdekében szükséges a mai napon döntenie a testületnek, mely 

szerint a Rózsa utca, Vasúti villasor, Szatmári utca, Pomázi út, Radnóti út tervezési munkái 

kezdődhetnének meg. A hivatal megvizsgálta a lehetőségeket, megállapította, hogy a pályázati 

kiírás szerint ezen munkák pályáztathatók. Felhívja a figyelmet, hogy a mai napon nem a 

kivitelezésről döntenének, hanem csak a terveztetésről. A pályázat beadásáról külön döntés fog 

születni.  

Észrevétel nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  
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Szavazás eredménye 

 

#: 280   Száma: 2005.04.06/2/0/ 

Ideje: 2005.ápr..06 18:08 

Típusa: Nyílt 

Rendelet; Elfogadva 

Minősített 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 - 

dr. Dragon Pál Igen - 

Eszes Sándor Igen - 

Fülöp Zsolt Igen - 

Hankó László Igen - 

Horváth Győző Igen - 

Lakatos Pálné Igen - 

Magyar Judit Igen - 

Miakich Gábor polgármester Igen - 

Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 

Szegő Eta Igen - 

Zakar Ágnes Igen - 

Zsigmondi Éva Igen - 

dr. Bindorffer Györgyi Távol - 

dr. Dietz Ferenc Távol - 

dr. Kiss László Távol - 

dr. Pázmány Annamária Távol - 

Simonyi György Távol - 

Wachsler Tamás Távol - 
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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2005. (IV.06.) Kt. sz. határozata: 

 

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

 

1. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) szabályai, 

valamint a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Közbeszerzési 

Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján közbeszerzési eljárást indít: 

 

- Szentendre Rózsa utca, Vasúti villasor, Szatmári utca, Pomázi út, Radnóti út 

burkolat-felújításának kiviteli terveinek elkészítése tárgyában. 

 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárást lezáró döntés meghozatala érdekében készítsen 

előterjesztést, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: 2005. május 31. 

 

Felelős:  Polgármester   

 

 

 

Miakich Gábor polgármester: az ülést 18.09 órakor bezárja! 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Miakich Gábor dr. Molnár Ildikó 

 polgármester jegyző 


