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Szám: 5/2006. 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 

Készült  Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2006. február 7-én (kedden)  17. 25 órai kezdettel tartott  rendkívüli  ülésér�l 

 
 
Jelen vannak: Radványi G. Levente alpolgármester, Benkovits György, dr. 

Bindorffer Györgyi, Eszes Sándor,  Fülöp Zsolt, Hankó László,  
Horváth Gy�z�, dr. Kiss László, Lakatos Pálné,   Magyar Judit, dr. 
Pázmány Annamária, Simonyi György, Szeg� Eta,  Wachsler Tamás, 
Zakar Ágnes és  Zsigmondi Éva   képvisel�k  

 
 
Távol vannak: dr. Dietz Ferenc és  dr. Dragon Pál  képvisel�k 
 

Hivatalból jelen van 
az ülésen:  Szabó Géza aljegyz� 
 
 
Távol van:  dr. Molnár Ildikó jegyz�  
 
  
Radványi G. Levente alpolgármester: megnyitja a Képvisel�-testület ülését, megállapítja, 
hogy a testület   16 f�vel határozatképes.  Egy  napirendi pont megtárgyalására kerül sor a mai 
rendkívüli  testületi ülésen.  Azt  követ�en  javasolja a költségvetés  tervezett f�számairól való 
jegyz�könyvezés nélküli   véleményegyeztetést.    
Szavazásra bocsátja az "El�terjesztés a Barcsay Jen� Általános Iskola b�vítése, 
korszer�sítése, rekonstrukciója során felmerül� kiegészít� építési beruházás megrendelésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról" cím�  napirendi pontot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1098   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006. febr. 07. 17:29 
Típusa: Nyílt 
Rendelet; Elfogadva 
Min�sített szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
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Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   11.11 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület elfogadta  a napirendet.     
 
 
1. El�terjesztés a Barcsay Jen� Általános Iskola b�vítése, korszer�sítése, 

rekonstrukciója során felmerül� kiegészít� építési beruházás megrendelésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról  

 El�adó:  Radványi G. Levente  alpolgármester  
 
  
Radványi G. Levente  alpolgármester: az elmúlt testületi ülésen döntött a Képvisel�-testület 
a Barcsay Jen� Általános Iskola beruházását illet� kérdésben,  melyet  követ�en  a  kivitelez� 
jogi képvisel�je  megkereste az Önkormányzatot. Levelük szerint a döntés hátráltatja a 
tárgyalások  megkezdését, ezért  az ügy újabb egyeztetéseket kíván a Képvisel�-testülett�l.        
Továbbá  5 képvisel� aláírással  kapott egy  levelet, melyben kérik, hogy  az ügyben  nyílt, 
névszerinti szavazással döntsenek. 
Az SZMSZ ezt lehet�vé teszi, a Hivatal  munkatársai  biztosítják az  ehhez szükséges 
feltételeket. 
A tárgyalásra meghívást kapott az intézmény   igazgatón�je, Torbáné Ballagó Zsuzsanna, 
valamint a szül�i munkaközösség elnöke.  
A  körülményekre való tekintettel javasolja, hogy az elmúlt ülésen hozott 33/2006. (I.31.) Kt. 
számú határozatot  helyezzék hatályon  kívül. A mellékelt ügyvédi levélnek megfelel�en a 
további tárgyalások ezek után folytatódhatnak. Az id�korlátokat figyelembe véve a 
közeljöv�ben   szükséges a beruházás befejezése. Felhasználva  a támogatás teljes keretét,  



 3 

közel  teljes érték�en  be tudják fejezni az  iskolát. Döntésük ma ezt jelentheti, attól függ�en, 
hogyan foglalnak állást.  Az iskola m�ködése függhet adott esetben a döntést�l.   Úgy véli  
közös a felel�sségük.    
Több tényez� is felmerült, melyek nem szerepelnek az eredeti tervekben. Pl.  nem szerepel 
hangosbeszél�,  telefon-és számítógép-hálózat. Kérdés, hogy  akik annak idején elfogadták a 
terveket,  miért nem vették észre ezt a  m�szaki hiányosságot?  Ha már így történt, most mit 
tudnak tenni?   Az elmúlt napokban intenzív  e-mail váltás történt  az ügyben, vélemények 
cseréltek gazdát,  melyet lehet beszélgetésnek tekinteni. 
 
Simonyi György és dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�k kérdést intéznek Alpolgármester 
Úrhoz, aki válaszol azokra.    
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a szavazás menetér�l  Aljegyz� Úr ad tájékoztatást.   
 
Torbáné  Ballagó   Zsuzsanna  az  intézmény igazgatója: tájékoztatja  a Képvisel�-
testületet az iskolában kialakult helyzetr�l.    Véleménye szerint  a  bels� munkálatokkal jól 
haladnak,  az épület  bels� részének átadása megtörténhet. Az ütemtervnek megfelel�en halad 
a kivitelez�.    A küls� megjelenés hagy némi kívánnivalót maga után.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  a pótmunkák mennyire fontosak az iskola életében?  
 
Torbáné  Ballagó   Zsuzsanna  az  intézmény igazgatója: hiányzik a küls� világítás,  még  
nincs Internet, ami szükséges lenne.  
 
dr. Hajimichael Panayiota a Szül�i  Munkaközösség elnöke: összefoglalva elmondja  
véleményét és köszöni, hogy ismét foglakoznak az iskola ügyével.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�: kérdezi, hogy melyek  azok a munkák, melyeket még el kell 
végezni  az átadásáig?  
 
Wachsler Tamás  képvisel�:   kéri, hogy egyben 6 percben tehesse meg  hozzászólását.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1099   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006.febr..07 17:48 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 86.67 72.22 
Nem 2 13.33 11.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
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Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
dr. Pázmány Annamária Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Magyar Judit Nem - 
Zsigmondi Éva Nem - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Horváth Gy�z� Távol - 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:    a Képvisel�-testület  elfogadja a javaslatot.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  válaszolva Alpolgármester Úr Internetes beszélgetésére 
megjegyzi, hogy konkrét kérdéseket tett fel az üggyel kapcsolatban, melyekre  szeretne 
választ kapni. Nem tekinti egyszer� beszélgetésnek, hiszen a világhálón feltett kérdések 
ugyanolyan súllyal bírnak, mintha  szóban  intézte volna az illetékesek felé, választ várva    
ismételten felteszi ezeket a kérdéseket, melyekre Radványi G. Levente  alpolgármester 
válaszol. 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: megjegyzése az Interneten  érkez�  levelezésre: az 
ott küldött anyagot  abban az esetben  tekinti  hivatalos megkeresésnek, amennyiben  formáját 
tekintve megfelel� megszólítással  kezd�dik és nem  általános körözvényként érkezik. 
Ellenkez� esetben csak véleménycserének tekinti a levélváltást.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  véleménye szerint  a szóban forgó levelezés  hivatalosnak 
tekinthet�,  semmi esetre sem "csevegésnek".  Továbbá  nem fejtegetné a megszólítás  
milyenségét, de tény, hogy  "Alpolgármester Úr és Jegyz� Asszony"   megszólítás is szerepelt 
a levelezésben.  Személy szerint hivatalosnak tekinti az els�  e-mail  sorozatot. 
Továbbiakban  rátér az érdemi   hozzászólásra: kéri Alpolgármester Urat,  elemezze az 
el�terjesztésben szerepl� javaslatát.  
 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  a  két különálló határozat közül a   32/2006. (I.31.) 
számú, mely 4 bekezdésb�l áll,  javaslata szerint érvényben marad most is.  
A  33/2006.(I.31.) Kt. sz. határozat  hatályon kívül helyezése oldaná meg a helyzetet.   
Amennyiben ezeket a kitételeket nem teljesítik, nem tudnak tovább tárgyalni a kivitelez�vel.  
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Wachsler Tamás  képvisel�: értelmezi a hallottakat és  kérdezi, hogy mi történik abban az 
esetben, ha nem   szavazza meg a testület a szóban forgó határozat hatálytalanítását?  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: amennyiben a kivitelez� nem fogadja el a  
kritériumokat, abban az esetben nem   hajlandó további tárgyalásokra.  A további tárgyalások 
lehet�ségét  fenn kell tartani, az iskola érdekeit is figyelembe véve.   
 
Wachsler Tamás  képvisel�: összefoglalja az eddigi eseményeket  és a jöv�re vonatkozó 
feltételezéseket a  félreértés  elkerülése végett.  Jelzi, bizalmatlan  a M�BER-INVEST   Kft.-t 
illet�en. Az épít�iparban ismert az a tendencia, hogy ha a vállalkozó mindenképpen meg 
akarja nyerni a megbízást, akkor nagyon alacsony árajánlatot tesz, és arra  apellál, hogy majd 
a pótmunkákkal  hozza be a lemaradást. A pótmunkáról érdemes tudni, hogy jellegénél fogva 
csak attól a vállalkozótól rendelhet� meg, akit�l az alapmunkát rendelték meg. Ebb�l 
következik, hogy a pótmunkára nem érvényesül a  verseny ármérsékl� hatása, tehát 
meghatározhatatlanul magas is lehet. További indoka:  általános tendencia, hogy egy 
vállalkozó által mondott  összeg minden esetben   egy  alkufolyamat   alapját jelent� összeg.  
Szinte soha nem az lesz az elfogadott végösszeg, amit a vállalkozó els�re megad.  Ha ezt az 
összeget és a listát  mégis  kritika nélkül elfogadja a M�BER-INVEST  Kft., akkor a tény 
�benne   kétségeket támaszt.    
Véleménye szerint  az ügyben kialakult helyzetért  a teremben lev�k közül senki nem felel�s, 
a  jelen helyzetet   Miakich Gábor, volt Polgármester  idézte el�.   Ezt a vonatkozást nem 
szabad figyelmen kívül hagyni.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester: Miakich Gábor felel�sségér�l nem kíván nyilatkozni. 
A M�BER-INVEST  Kft. részére a  megbízást �k adták ki, mindaddig, ameddig a megbízást 
nem vonják vissza, addig nem  tud mást tenni.      
Az elhangzottakhoz megjegyzi,  a Beruházási Tanácsnoknak  bármikor jogában állt kifogást 
emelni. Miután ilyen nem történt, kérdezi,  miért nem élt ezzel a jogával  Wachsler Tamás  
menet közben?  
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  úgy véli, hogy  helyszíni  koordinációkon kellene részt vennie. 
Ami  az üggyel kapcsolatban elé került, arra reagált. A   számonkérést visszautasítja.   
 
Radványi G. Levente alpolgármester: egyszer� kijelentésnek szánta az elhangzott 
megállapítást, amikor a felel�sséget említette. Úgy érzi, az mindenkire kell  vonatkozzon.  
Javasolja a továbbiakban, hogy maradjanak a tényszer�ségnél. A kialakult helyzet  megoldása 
a feladat. A téma  elemzése túl hosszúra nyúlt,  döntést kell hozni.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  feltételezi, hogy  Alpolgármester Úr érti a helyzetet. A  valós 
számok tükrében  tudnak dönteni, aminek fontos feltétele, hogy a m�szaki ellen�r  részletesen 
fejtse ki  véleményét az adatokat és tényeket illet�en. Szükséges Marosi Imre véleménye is, 
mert � ismeri a projektet.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  véleménye szerint  a költségvetési rész mögött 
szabályszer� aláírás  és bélyegzés szerepel,  nem óhajtja min�síteni. Marosi Imre  szakmai 
tudását nem vitatva  mégsem nem tartja szerencsésnek  az � visszahívását, hiszen   az ügy 
sértettje volt. 
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Hankó László  képvisel�: emlékezteti a képvisel�ket arra, hogy már  a  kezdetekkor  felhívta 
a Képvisel�-testület figyelmét arra a tényre, hogy fenntartásai vannak a Progress'-B' 90 céggel 
szemben. Javasolta, hogy kérjenek referenciákat, mert nem biztos, hogy az "olcsóbb a jobb" .  
A  M�BER-INVEST  Kft  részletes költségvetésével is fenntartásai vannak, hiszen nem 
tüntet fel alapvet�  adatokat.  Pl.  hiányzik az anyagár,  vagy a  tételes felsorolások. 
A volt m�szaki ellen�r visszahívását � sem javasolja, nem etikus.  Ezzel szemben Virágh 
János   végig ott volt a beruházásnál, az igényeket tudja, egyeztetéseken részt vett, 
valóságh�en be tud számolni minden lépésr�l.  
 
Magyar Judit képvisel�:  meghívott vendégként elhangzott az igazgatón� és a szül�i 
munkaközösség elnökének hozzászólása, javasolja azt is figyelembe venni. A testületnek nem 
feladata felülbírálni a m�szaki összeget.  Továbbá  annak idején a legjobb ajánlatot 
választották ki.  Nem érti  most min vitatkoznak.  Van  egy pótmunka igény, amit meg kell 
csinálni. Remélhet�leg be is fejezi  a kivitelez�   a bevállalt munkákat,  majd elvonulnak.  
Fél�, hogy ha sokáig vitáznak az ügyön, nem lesz elvégezve  a munka.  Véleménye szerint  
nem is neki kell err�l  eldöntenie, hiszen erre van egy szakember a minisztériumból,  és van 
egy  szakembere a  M�BER-INVEST  Kft.-nek is, akiknek  dolguk eldönteni a pótmunkák  
sorát. Kéri a Képvisel�-testületet, hogy a helyzet  minél hamarabbi megoldására törekedjenek.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�: tudomása szerint  a pótmunkák körüli kérések már  
korábban is felmerültek.  Lett volna rá id�, hogy kivizsgálják ezek jogosságát.  
Másik kérdése, hogy ha  eddig 32 M Ft-ról szólt  a  tételes kimutatás alapján az igény, mit�l 
emelkedett meg hirtelen?  
 
Radványi G. Levente alpolgármester:   erre a kérdésre nem kaptak választ  a cégvezet�t�l. 
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  a szül�i munkaközösség  tagjaként megjegyzi, vannak hiányosságok, 
melyek pótlásra várnak.  A kétségek eloszlatása érdekében  érdemes utánajárni a tételek 
valóságtartalmának.     
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  a kiosztott költségvetési anyagon  egyaránt  szerepel  
a M�BER-INVEST  Kft.  és a  Progress'-B' 90 szignója is.  Ehhez képest nem tud több 
meger�sítést tenni. A Minisztériumtól még nem kaptak választ, következésképp  nyitott a 
kérdés. Javasolja, döntsenek arról, hogy  hogyan lépnek tovább, nézzék meg, mi az iskola 
érdeke. 
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  a  M�BER-INVEST  Kft  által készített és kiosztott  több 
oldalas tételes kimutatás a látszat ellenére nem arról szól, amir�l  kellene.  Olyan munkákat 
elemez, amelyek az � szempontjából érdekesek,  amelyekr�l � állítja azt, hogy új munkák és 
nem szerepeltek az eddigi leosztásban.  Véleménye szerint nem használható fel egyértelm�en 
a táblázat.  
  
Zakar Ágnes képvisel�:  ügyrendi javaslata, hogy tartsanak  10 perc szünetet a döntés el�tt.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
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 Szavazás eredménye 
 

#: 1100   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006.febr..07 18:31 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Simonyi György Távol - 
 
     
Radványi G. Levente alpolgármester:  a Képvisel�-testület   elfogadta a javaslatot.        
 
 
A  Képvisel�-testület  18.3 órától rövid szünetet tart.  
 
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a szünet után megnyitja a Képvisel�-testület ülését, 
megállapítja, hogy a testület   13 f�vel határozatképes.  
 
Zsigmondi Éva képvisel�:  felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy az iskola sorsa nem az � 
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döntésükt�l függ, ez téves eszme.  Ugyanakkor nem tartja helyesnek azt sem, hogy a  volt 
Polgármesterre  hárítják a felel�sséget. Véleménye szerint a volt Polgármesterre  utólag ne  
fogjanak rá mindent, akkor kellett volna reagálni, amikor  tartott az építkezés.    
 
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  felkéri Aljegyz� Urat, hogy ismertesse a névszerinti 
szavazás  menetét.   
 
Szabó Géza aljegyz�:  az SZMSZ 20. § (8) és (10) bekezdése rögzíti a  névszerinti szavazás  
menetére vonatkozó tudnivalókat: 
 
(8) Nyílt szavazás esetén a szavazás megkezdése el�tt, legalább 4 képvisel� által tett 
indítványra név szerinti szavazást kell tartani.  
 
(10) Név szerinti szavazásnál a jegyz� abc sorrendben szólítja fel a testület tagjait, hogy 
nyilvánosan mondják be szavazatukat. A megszólított képvisel� „igen”, „nem” vagy 
„tartózkodom” nyilatkozattal szavaz. A jegyz� a szavazást a névsoron feltünteti, a 
szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – névsorral együtt – átadja a 
polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A külön hitelesített 
névsort a jegyz�könyvhöz csatolni kell. 
 
Zakar Ágnes képvisel�:  a végs� szavazás el�tt ismételten szünet elrendelését kéri.   
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1101   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006.febr..07 19:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   27.78 
Összesen 18   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 - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Radványi G. Levente alpolgármester Távol - 
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a Képvisel�-testület a szünetre vonatkozó javaslatot 
elfogadta.  
 
 
A Képvisel�-testület rövid szünetet tart.  
 
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a szünet után 19.10 órakor megnyitja a Képvisel�-
testület ülését, megállapítja, hogy a testület 15 f�vel határozatképes. Megadja a szót Wachsler 
Tamás  képvisel�nek.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�: ismerteti a módosító  indítványt, melyet nem írt le 
szövegszer�en, kéri azt megfogalmazni.  
1. - nem általában vonják  vissza a Közbeszerzési Munkacsoportra vonatkozó  korlátozást, 
hanem a Képvisel�-testület  felhatalmazza  a Közbeszerzési Munkacsoportot az új 
közbeszerzés letárgyalására és a beruházás eredeti költségvetésében, a szerz�désben és a 
tervekben  nem szerepl� tételek reális költségével emelje meg a projekt költségvetését. 
2. - arra is felhatalmazzák a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy  az új közbeszerzési eljárást 
úgy tárgyalja meg, hogy  járuljon hozzá a teljesítési határid�  két hónappal való kitolásához, 
úgy hogy az erre a két hónapra járó kötbér összegével  megegyez� összeggel emelje meg a 
jólteljesítési garanciát.   
3. -  a Közbeszerzési Munkacsoport szakért�ként vegye igénybe Marosi Imrét, a projekt volt 
m�szaki ellen�rét, amennyiben � erre vállalkozik.  
4. - erre a konkrét közbeszerzési  eljárásra visszavonja dr. Dietz Ferenc megbízását  és 
delegálja Simonyi Györgyöt.   
 
Radványi G. Levente alpolgármester: véleménye szerint Marosi Imrét ne hozzák ismételten 
kapcsolatba a beruházással, miután  anno  hoztak egy megállapodást a Progress-B'vel. 
Ilyen formában nem támogatja a javaslatot,  a Közbeszerzési Munkacsoport 90 Zrt.-vel. A 
Közbeszerzési Munkacsoport egy tagjának távolmaradása  esetén  van rá lehet�ség, hogy 
tárgyalási joggal valaki más vegyen részt, de  szavazati joggal nem rendelkezik.   
 
Szabó Géza aljegyz�:  a Közbeszerzési  Szabályzat  357/2004. (XI.9.) Kt. sz. határozata 
hagyta jóvá, melynek 4/1. pontjában az állandó tagok közt  szerepel  dr. Dietz Ferenc. A 
Képvisel�-testület bármikor módosíthatja azt a döntését. Kérdése, hogy  a  Közbeszerzési 
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Munkacsoport munkájában való részvétel egy adott esetre, vagy   hosszabb id�re vonatkozik?  
 
Hankó László  képvisel�:  ügyrendi  javaslata szerint  5 perc szünet elrendelését kéri.   
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi javaslatot.  

 
 

 Szavazás eredménye 
 

#: 1102   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006.febr..07 19:17 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 100.00 83.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Hankó László Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
  
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a Képvisel�-testület a szünetre vonatkozó javaslatot 
elfogadta.  
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A Képvisel�-testület rövid szünetet tart.  
 
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a szünet után 19.10 órakor megnyitja a Képvisel�-
testület ülését, megállapítja, hogy a testület  14 f�vel határozatképes.  
Felhívja Képvisel�-társai  figyelmét, hogy a Wachsler Tamás  által elmondott  módosított 2. 
pont megegyezik az eredeti 33/2206. (I.31.) Kt. sz. határozat 2. pontjával. Ezt annyiban 
javasolja módosítani, hogy a Közbeszerzési Munkacsoportot hatalmazza fel a feladatra.    
 
Benkovits György  képvisel�:  csatlakozó módosító indítványában a 2. pontot  meger�síti,  
csatlakozik a többiek véleményéhez. Ugyanakkor etikai  szempontokat figyelembe véve  a  4. 
pontot elhagyná.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�: megértette Aljegyz�   Úr által elmondottakat, és ehhez képest 
módosítja  imént tett  módosító indítványát: nem javasolja  dr. Dietz Ferenc képvisel� 
visszavonását a Közbeszerzési Munkacsoportból,  de javasolja, hogy erre a konkrét esetre 
egészüljön ki a munkacsoport Simonyi György személyével.         
 
Zakar Ágnes képvisel�: félreértések elkerülése végett kéri a kötbér pontos összegét 
meghatározni.  A teljes  beruházási összegre vonatkozik, vagy az el nem végzett munkára?   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: meger�síti  a Virágh János által  mondott összeget.  
Idéz: "szerz�d� felek megállapodnak abban, hogy a  mellékletben szerepl� ütemterv alapján 
vállalkozó késedelmes teljesítése esetén minden  naptári napra    0.2 % késedelmi kötbért 
köteles fizetni megrendel�nek,   amennyiben a késedelem a vállalkozó mulasztásából 
keletkezett, mely a résszámlák esetében is  vissza nem térítend�en levonásra kerül." 
Elrendeli rövid szünet tartását, azután  kerül sor a módosító  javaslatok szavazására.  
 
A Képvisel�-testület rövid szünetet tart.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a szünet után 19.34 órakor megnyitja a Képvisel�-
testület ülését, megállapítja, hogy a testület  14 f�vel határozatképes.  
  
Benkovits György képvisel�: megjegyezni kívánja, hogy az ülést vezet� Polgármesternek, 
jelen esetben Alpolgármesternek  jogában áll szünetet kérni a határozati javaslat szövegének 
tisztázása  végett.  Számára meglepetést okoz,  hogy  Alpolgármester Úr id�közben az eredeti  
javaslatával ellentétes határozati javaslat  módosítására vállalkozott.    
 
Wachsler Tamás képvisel�: összefoglalja a szünetben egyeztetett és véglegesnek tekinthet� 
módosító  indítványokat:  
az 1. pont arról szól, hogy csak annyit fizessenek ki, amennyi jár,   
a 2. pont  maradna az eredeti határozat 2. pontja, mely  a kötbér-teljesítési garanciát  taglalja,  
a 3. pont a Közbeszerzési Munkacsoport kiegészítésér�l,   
míg a 4. pont  Marosi Imre a  szakért�ként való  felkérésér�l szól. 
Alpolgármester Úr azt kérte, hogy az elmúlt ülésen hozott  2. határozatot  (megjegyzés: 
33/2006. (I.31.) Kt. sz. határozat)  helyezzék hatályon kívül.  Ezzel szemben  � azt kéri,  hogy 
a határozat  pontjairól külön szavazzanak. Így adott az a lehet�ség, hogy a 2. pont esetében ne 
támogassák a hatályon kívül helyezést, a javasolt többi pont pedig ennek módosításaként 
történne. Ebben az esetben nem szükséges a határozat hatályon kívül helyezése, csak 
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módosulnak a pontjai.   
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  a beterjesztett  módosító javaslat szerint az eredeti 
(33/2006. (I.31.) Kt. sz.) határozatot  szándékozta hatályon kívül helyezni, ehhez képest  
érkezett az elhangzott  javaslat, miszerint  hozzanak be  4 másik  pontot. Nem tartja 
célszer�nek, nem támogatja, megtartja eredeti javaslatát és azt követ�en  hozzanak egy új 
határozatot.   
 
Wachsler Tamás  képvisel�:  Alpolgármester Úr javasolta 5 pont hatályon kívül helyezését.  
Ezzel szemben az � javaslata az, hogy  a pontokról  külön-külön szavazzanak, tehát 5 
szavazást kér.  Az SZMSZ ezt lehet�vé teszi.  
Az 1. pont  hatályon  kívül helyezésr�l szóló javaslathoz egy módosító indítványt terjesztett 
el�, az lett az  �  javaslatának 1. pontja. 
A 2. ponthoz nem terjeszt be módosító indítványt, de azt nem kívánja megszavazni.  
Értelmezve: nem szavazza meg Alpolgármester Úr  javaslatát, miszerint töröljék a szóban 
forgó pontot, tehát  marad érvényben, amennyiben nem kapja meg az érvényes többséget.  
A 3. és a 4.  pont hatályon  kívül helyezésénél az a módosító indítványa, hogy szavazzák meg 
az �általa beterjesztett  3. illetve 4. pontot, míg az 5. pontnál  csak szavazni szükséges  a  
hatályon  kívül helyezésr�l. Ahhoz nem érkezett  módosító indítvány.    
    
Radványi G. Levente alpolgármester: fenntartja eredeti javaslatát. Az elhangzott 
módosításokról pedig szavazni szükséges. Aljegyz� Úr ismerteti a szavazás menetét.   
 
Szabó Géza aljegyz�: Wachsler Tamás  képvisel� úr javaslatai alapján megfogalmazásra és 
leírásra kerültek a módosító indítványok. 
A mai el�terjesztés  második részében található 33/2006. (I.31.) Kt. sz. határozatának 1. 
pontja helyébe lépne a következ�  szöveg: 
"1. felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eredeti szerz�désben, 
tervdokumentációban nem szerepl� tételek reális költségével megemelje a szerz�dött 
vállalási árat. 
A  2. pont: marad a  33/2006. (I.31.) Kt. sz.   határozatban eredetileg is  szerepl� 2. pont.   
A 3. pont: a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú határozatával létrehozott Közbeszerzési 
Munkacsoport eseti tagjának Simonyi György képvisel�t jelöli meg;  
Végül a 4. pont: a  Közbeszerzési Munkacsoport szakért�jeként közrem�ködésre felkéri 
Marosi Imre urat.  
Felel�s: Alpolgármester  
Határid�: azonnal" 
 
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  ügyrendi kérdése  van a szavazás rendjére vonatkozóan:  adott  
egyszer Alpolgármester Úr  által beterjesztett javaslat,  hogy egyben vonják vissza az egész 
határozatot  és  érkezett  Wachsler Tamás   módosító indítványa,  mely szerint pontonként 
vonják vissza a határozatot. Véleménye szerint  el�ször az egyben való visszavonásról 
szükséges szavazni, azt követ�en a többir�l.  
  
Radványi G. Levente  alpolgármester: érvényben lev� SZMSZ szerint el�ször a módosító 
javaslatokról szükséges szavazni, mégpedig egyenként, azt követ�en  pedig egyben az egész 
határozati javaslatról.  
El�terjeszt�ként  továbbra is az a véleménye, hogy az egész határozat egyben történ� levétele 
volna a szerencsés döntés. El tudja fogadni az 1. és a 3. pontra  vonatkozó módosító 
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javaslatot,  a Közbeszerzési Munkacsoport tagjára  vonatkozó javaslatot   semmiféleképpen, 
továbbá nem ért egyet azzal a javaslattal sem, hogy  a folyamatban korábban sértett m�szaki 
ellen�rt hívják vissza.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�: kéri Aljegyz� Urat, olvassa fel a megfogalmazott módosító 
javaslatokat.  
 
Szabó Géza aljegyz�:  a már említett  képvisel�i módosító indítványok közül Wachsler 
Tamás  képvisel� úr   egyeztetés  után a következ�kre módosította a  javaslatát:   
 " a 33/2006. (I.31.) Kt. sz. határozat 1. pontja  a következ�képp módosul:  

1.)  felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eredeti szerz�désben és 
tervdokumentációban nem szerepl� tételek reális  költségével  egyez�  pótmunkát 
fogadja be, és ezzel megemelje  a szerz�dött vállalási árat; 

A többi pont megegyezik az általa elmondottakkal.  
 
Benkovits György  képvisel�:  ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát és szavazzanak a 
javaslatokról.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester:  szavazásra bocsátja  az ügyrendi  javaslatot.  
  
  

 Szavazás eredménye 
 

#: 1103   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006. febr. 07 19:47 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 71.42 55.56 
Nem 2 14.29 11.11 
Tartózkodik 2 14.29 11.11 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
Eszes Sándor Igen - 
Hankó László Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Magyar Judit Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
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Zakar Ágnes Igen - 
Zsigmondi Éva Igen - 
Lakatos Pálné Nem - 
Wachsler Tamás Nem - 
Fülöp Zsolt Tart. - 
Horváth Gy�z� Tart. - 
dr. Bindorffer Györgyi Távol - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület   a javaslatot elfogadta. Lezárja 
a vitát, további módosításra nincs lehet�ség.   
 
Fülöp Zsolt képvisel�:  ügyrendi javaslata szerint  10 perc szünet elrendelését kéri.  Az 
elhangzott   módosító indítványokat kéri kinyomtatni, hogy értelmezni tudja azokat  a 
szavazás el�tt.  
 
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel� visszatér  az ülésterembe, a jelenlév�  
képvisel�k száma: 15 f�. 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: szavazásra bocsátja  a javaslatot.  
  
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1104   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006.febr..07 19:49 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 10 66.67 55.55 
Nem 2 13.33 11.11 
Tartózkodik 3 20.00 16.67 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   16.67 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
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Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
Eszes Sándor Nem - 
Magyar Judit Nem - 
Hankó László Tart. - 
Radványi G. Levente alpolgármester Tart. - 
Zsigmondi Éva Tart. - 
dr. Dietz Ferenc Távol - 
dr. Dragon Pál Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
 
     
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület az ügyrendi javaslatot elfogadta.  
 
A Képvisel�-testület rövid szünetet tart.  
 
Radványi G. Levente alpolgármester:  a szünet után 20.13 órakor megnyitja a Képvisel�-
testület ülését, megállapítja, hogy a testület  12 f�vel határozatképes.  Kéri  próbaszavazással 
ellen�rizni a pultok m�ködését.   
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 1105   Száma: 2006.02.07/0/0/ 
Ideje: 2006.febr..07 20:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszer� szavazás 
 
Tárgya:  
 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 11 91.67 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 8.33 5.56 
Szavazott 12 100.00 66.67 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   33.33 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
Benkovits György Igen - 
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dr. Bindorffer Györgyi Igen - 
Fülöp Zsolt Igen - 
Horváth Gy�z� Igen - 
dr. Kiss László Igen - 
Lakatos Pálné Igen - 
Radványi G. Levente alpolgármester Igen - 
Simonyi György Igen - 
Szeg� Eta Igen - 
Wachsler Tamás Igen - 
Zakar Ágnes Igen - 
dr. Dietz Ferenc Tart. - 
dr. Dragon Pál Távol - 
Eszes Sándor Távol - 
Hankó László Távol - 
Magyar Judit Távol - 
dr. Pázmány Annamária Távol - 
Zsigmondi Éva Távol - 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: megállapítja, hogy a próbaszavazás eredményes volt, 
a 12 képvisel� bejelentkezett.        
Minden képvisel�nek kiosztásra került a szünetben megfogalmazott   módosító indítvány, 
melyhez  el�terjeszt�ként hozzáf�zi,  hogy egy részét nem tartja szerencsésnek. Fenntartja 
eredetei javaslatát a határozati javaslat egybeni visszavonásáról.     
A szavazás lebonyolítása  név szerinti  nyílt szavazással történik, Aljegyz� Úr szólítja a 
képvisel�ket. Felolvassa az   1. pontot:  
1. felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eredeti szerz�désben és 

tervdokumentációban nem szerepl�, a Progress-B Zrt. által elkészített, Radványi G. 
Levente alpolgármester úr január 31-i el�terjesztése mellékleteként beterjesztett 
javaslatban szerepl� tételeket, mint pótmunkát fogadja be, és ezen tételek reális 
költségével megemelje a szerz�dött vállalási árat; 

Névszerinti szavazásra bocsátja a  javaslatot.  
 
Benkovits György    igen 
dr. Bindorffer Györgyi    igen 
dr. Dietz Ferenc   igen 
dr. Dragon Pál  távol  
Eszes Sándor   távol 
Fülöp Zsolt   igen 
Hankó László   távol 
Horváth Gy�z�  igen 
dr. Kiss László  igen 
Lakatos Pálné  igen 
Magyar Judit  távol 
dr. Pázmány Annamária távol   
Radványi G. Levente   igen 
Simonyi György  nem    
Szeg� Eta   tartózkodik 
Wachsler Tamás   igen 
Zakar Ágnes  igen 
Zsigmondi Éva   távol 
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Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület 10 igen, 1 nem  szavazattal és 1 
tartózkodással  elfogadta a módosító indítvány  1. pontját.  
A  módosító indítvány  2. számú  pontja:  
2. "a teljesítési  határid� két hónappal való meghosszabbításához  azon feltétellel 
járuljon csak hozzá, hogy az erre az id�szakra es�, szerz�désben rögzített kötbér 
összegét jólteljesítési garanciaként a vállalkozó leteszi."  
Név szerinti szavazásra bocsátja  a felolvasott javaslatot.  
 
Wachsler Tamás  képvisel�: az egyértelm�ség kedvéért jelzi, hogy a módosító indítvány 
nem így szól,  az arról szól, hogy  ez maradjon benne a  határozati javaslatban, tehát  aki   
nemmel szavaz,  az szavaz  úgy, hogy ez a szöveg benne marad a határozatban.  
 
dr. Bindorffer Györgyi  képvisel�: az el�tte lev� javaslatban az szerepel, hogy az eredeti 2. 
pont marad, tehát   ha  igennel szavaz,  akkor  marad.  
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: ne bonyolítsák a szavazást,  egyértelm�síti a 
szöveget. Az eredeti javaslat az volt, vegyék le egyben a határozatot,  most tehát módosító 
indítványként visszajön ez a szövegrész. Tehát aki igennel szavaz, az egyetért a módosító 
indítvánnyal,  és a felolvasott 2. pont marad a határozatban,  aki nemmel szavaz, az  pedig 
nem ért egyet, tehát kikerül a szóban forgó pont.     
Név szerinti szavazásra bocsátja  a felolvasott javaslatot.  
 
 
Benkovits György    tartózkodik 
dr. Bindorffer Györgyi    igen 
dr. Dietz Ferenc   igen  
dr. Dragon Pál  távol  
Eszes Sándor   távol 
Fülöp Zsolt   igen 
Hankó László   távol 
Horváth Gy�z�  igen 
dr. Kiss László  igen 
Lakatos Pálné  igen 
Magyar Judit  távol 
dr. Pázmány Annamária távol   
Radványi G. Levente   nem 
Simonyi György  igen   
Szeg� Eta   tartózkodik 
Wachsler Tamás   igen 
Zakar Ágnes  igen 
Zsigmondi Éva   távol 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület 9 igen, 1 nem  szavazattal és 2 
tartózkodással  nem  fogadta  el a módosító indítvány  2. pontját.  
Szavazásra bocsátja  a 3. pontot: "a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú határozatával létrehozott 
Közbeszerzési Munkacsoport eseti tagjának Simonyi György képvisel�t jelöli meg".  
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Benkovits György    igen 
dr. Bindorffer Györgyi    igen 
dr. Dietz Ferenc   igen  
dr. Dragon Pál  távol  
Eszes Sándor   távol 
Fülöp Zsolt   igen 
Hankó László   távol 
Horváth Gy�z�  igen 
dr. Kiss László  igen 
Lakatos Pálné  igen 
Magyar Judit  távol 
dr. Pázmány Annamária távol   
Radványi G. Levente   nem 
Simonyi György  nem   
Szeg� Eta   igen 
Wachsler Tamás   igen 
Zakar Ágnes  igen 
Zsigmondi Éva   távol 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület 11 igen  szavazattal és 1 
tartózkodással  elfogadta a módosító indítvány  3. pontját.  
Névszerinti szavazásra bocsátja a 4. pontot: "a Közbeszerzési Munkacsoport szakért�jeként 
közrem�ködésre felkéri Marosi Imre urat."  
 
Benkovits György    tartózkodik  
dr. Bindorffer Györgyi    igen 
dr. Dietz Ferenc   igen  
dr. Dragon Pál  távol  
Eszes Sándor   távol 
Fülöp Zsolt   igen 
Hankó László   távol 
Horváth Gy�z�  igen 
dr. Kiss László  igen 
Lakatos Pálné  igen 
Magyar Judit  távol 
dr. Pázmány Annamária távol   
Radványi G. Levente   nem 
Simonyi György  igen  
Szeg� Eta   igen 
Wachsler Tamás   igen 
Zakar Ágnes  igen 
Zsigmondi Éva   távol 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület 10 igen, 1 nem   szavazattal és 1 
tartózkodással  elfogadta a módosító indítvány  4. pontját.  
Megismétli a szavazás eredményét:  
Az 1. pont  10 igen szavazattal  érvényes, a 2. pont  9 igen szavazattal nem, a 3. pont 11 igen  
szavazattal  érvényes, míg a  4. pont 10 igen szavazattal  szintén  érvényes.  
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Névszerinti szavazásra bocsátja  a határozati javaslat egészét.  
Benkovits György    igen 
dr. Bindorffer Györgyi    igen 
dr. Dietz Ferenc   igen  
dr. Dragon Pál  távol  
Eszes Sándor   távol 
Fülöp Zsolt   igen 
Hankó László   távol 
Horváth Gy�z�  igen 
dr. Kiss László  igen 
Lakatos Pálné  igen 
Magyar Judit  távol 
dr. Pázmány Annamária távol   
Radványi G. Levente   nem 
Simonyi György  igen  
Szeg� Eta   igen 
Wachsler Tamás   igen 
Zakar Ágnes  igen 
Zsigmondi Éva   távol 
 
Radványi G. Levente  alpolgármester: megállapítja, hogy a Képvisel�-testület  névszerinti 
szavazással a következ� határozatot hozza:   
  

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
34/2006. (II.7.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 33/2006. (I.31.) Kt. sz. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot, hogy az eredeti szerz�désben és 
tervdokumentációban nem szerepl�, a Progress-B Zrt. által elkészített, Radványi G. 
Levente alpolgármester úr január 31-i el�terjesztése mellékleteként beterjesztett 
javaslatban szerepl� tételeket, mint pótmunkát fogadja be, és ezen tételek reális 
költségével megemelje a szerz�dött vállalási árat; 

2. a 357/2004. (XI.09.) Kt. számú határozatával létrehozott Közbeszerzési Munkacsoport 
eseti tagjának Simonyi György képvisel�t jelöli meg;  

3. a Közbeszerzési Munkacsoport szakért�jeként közrem�ködésre felkéri Marosi Imre 
urat.  

 
Felel�s:   Alpolgármester  
Határid�:  azonnal 

 
Radványi G. Levente  alpolgármester: a Képvisel�-testület ülését 20.31 órakor bezárja.   

 
 

K. m. f. 
 

 
         Radványi G. Levente          dr. Molnár Ildikó  
              alpolgármester           jegyz� 


