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JEGYZŐKÖNYV

Készült Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. július 6-án 16.00 órai kezdettel
Községháza – Új Szlovák Házban tartott rendkívüli üléséről

Jelen lévő képviselők:

Tóth Attila polgármester, dr. Illés György alpolgármester, Vanyák
Imre alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és Rudolf János
képviselők

Távol van:

Kiss Mónika alpolgármester

Hivatalból jelen
van az ülésen:

dr. Gerendás Gábor jegyző
Bartha Enikő irodavezető

Tóth Attila polgármester: a Képviselő-testület ülését 16.00 órakor megnyitja. Köszönti a
Képviselő-testület tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, dr.
Gerendás Gábor jegyző urat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselőtestület 6 tagja jelen van. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Vanyák Imre alpolgármester: javasolja, hogy az „egyebek” napirendi pontot vegyék fel a
napirendre.
Tóth Attila polgármester: egyetért a javaslattal. További kérdés, észrevétel nem lévén
szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. Szavazás után megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet.
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Előterjesztés a „2015. május 20-26-án, és a
közvetlenül azt megelőző időszakban bekövetkezett,
rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása a vis
maior program keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárás lezárásáról
Egyebek

Tóth Attila
polgármester

Előterjesztés a „2015. május 20-26-án, és a közvetlenül azt megelőző időszakban
bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása a vis maior program
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előadó: Tóth Attila polgármester

Tóth Attila polgármester: ismerteti az előterjesztést. A közbeszerzést lefolytatták, jelen
pillanatban ennek az eredménye látható az előterjesztésben. Megadja a szót Vanyák Imre
alpolgármesternek.
Vanyák Imre alpolgármester: a mellékletben szerepel a Kékes utca is. Érdeklődik, hogy a
Kékes utcánál az a helyrajzi szám, amelyikhez oda van írva, hogy kivéve 1135 hrsz, az
melyik része az utcának.
Tóth Attila polgármester: szerinte az utca vége felé található.
Hicsák János képviselő: rákérdezett annak idején, és ő azt a választ kapta, hogy minden
rendben van.
Tóth Attila polgármester: kérdezi, hogy akkor ez az a terület?
Hicsák János képviselő: válasza, hogy 80% -ig igen.
Tóth Attila polgármester: kérdezi, hogy van még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Vanyák Imre alpolgármester: ha jól értelmezi, akkor jóvá kell hagyniuk a közbeszerzés
eredményét.
Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy az eljárás lezárása után indul a 10 napos
szerződéskötési moratórium.
Vanyák Imre alpolgármester: szeretné tudni, hogy ez mit jelent. Véleménye szerint az, hogy
a vesztesek támadhatják meg az eljárást.
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Tóth Attila polgármester: megtámadhatják a döntést, ha ez nem történik meg, akkor
megköthetik a szerződést. Szeptember 30 –ig kell elszámolni vele.
Rudolf János képviselő: ez az összeg a falu éves költségvetésének több mint a fele. Szó volt
róla, hogy esetleg a kivitelezőkkel az egész testület beszélhet, még mielőtt kiírásra kerül.
Aztán a polgármester úr egyedül tárgyalt. Szeretne erről a 3 cégről tudni, hogy mit tárgyalt
velük a polgármester úr.
Tóth Attila polgármester: nem tárgyalt velük, mivel meglévő műszaki tartalomra és meglévő
műszaki állapot alapján lett beárazva, és így lett beadva a pályázat a Belügyminisztérium felé.
Ez azért annyi, amennyi. Tehát ezt a műszaki tartalmat mindenféleképpen meg kell nekik
csinálni. Ezt a munkát műszaki ellenőr, a Belügyminisztérium is ellenőrzi, illetve
Szentendréről is ellenőrzik. A műszaki tartalom ez alapján lett beárazva, és ezt a pályázat
beadása előtt felmérték, és ezt a képviselők látták. Ez egy tényszerű dolog, kevesebbet nem
csinálhat semmilyen körülmények között, mert különben a Belügyminisztérium nem fogja
nekik folyósítani a pénzt. Nyilván az önkormányzat fizeti ki, de a Belügyminisztérium csak
akkor, ha a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Ennek ellenére beszélt velük, és természetesen
hajlanak plusz munka elvégzésére is, de ez egy külön tárgyalási alap, külön költségvetési
tételt igényel a testület részéről is. Tehát ebbe nem lehet beletenni, mert nem lehet plusz
műszaki tartalmat beletenni a Belügyminisztérium miatt. Az, hogy menetközben valamilyen
formában kitalálják, hogy legyen az utak mellett vízelvezető árok, ez biztos, hogy az
önkormányzatnak pénzbe fog kerülni. Az a kérdés, hogy mennyibe.
Rudolf János képviselő: tekintettel arra, hogy a képviselők nem ismerték a cégeket, a kérdése
az, hogy mi alapján lett ez a 3 cég megkeresve. A Polgármester úr küldte ki a megkeresést, az
ajánlatot, és érdekelné, hogy mi döntötte el, hogy ez a 3 cég legyen? Nem egy szentendrei,
nem egy budapesti. Nyilván volt valamiféle prioritás.
Tóth Attila polgármester: jogilag megvizsgálták a cégeket, különben nem tehettek volna
ajánlatot.
Rudolf János képviselő: a pályázatot sem látták, nyilván nem tartozik rájuk.
Tóth Attila polgármester: a hivatalba nyújtották be a pályázatot, ez az ő dolguk.
Rudolf János képviselő: próbált az interneten utánanézni ezeknek a cégeknek, már
amelyiknek van honlapja. Például van egy érvényes ajánlattevő, akinek az alkalmazotti
létszáma 1 fő. A tavalyi egész éves árbevételük körülbelül a fele annak, mint ez a pályázati
összeg, ami 18,4 millió forint. Nem tudja milyen pályázat volt, de hogy ne legyen egy
referencia, ami ehhez hasonló, ezt egy kicsit furcsának tartja. A 2 –es számú ajánlattevő a
rendelkezésre álló keretösszegből nettó 60 forinttal olcsóbb ajánlatot adott. Szerinte ehhez
már látnoki képesség szükséges. A 2. ajánlattevőre szavaz.
Tóth Attila polgármester: elmondja, hogy egy nyertes ajánlattevő van a Kiszi-Kő Plusz Kft.
Sok mindent lehet, bukják az egészet, kezdhetik elölről, de akkor szeptember 30 –ig nem
tudnak elszámolni vele.
Rudolf János képviselő: a polgármester úr tárgyalt ezekkel a cégekkel, amelyek között
vannak kis cégek.
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Tóth Attila polgármester: a cégeket megkereste, beszélt velük, de az, hogy nekik milyen
forgalmuk van, és hogyan állnak nem akarta megítélni. Nem az ő szintje az, hogy meg tudják
csinálni, vagy nem tudják megcsinálni. Ők alkalmasak-e arra jogilag, hogy megcsinálják vagy
nem, ezt ő nem mondhatja meg semmilyen körülmények között.
Rudolf János képviselő: ezért mondta, hogy a testület tárgyalja meg, hogy mit akarnak,
akarják-e ezt az utat.
Tóth Attila polgármester: meg kell csinálni, különben nem fogja kifizetni a
Belügyminisztérium. Vállalták, szerződést fognak kötni, benne lesz a műszaki tartalom, benne
lesz, hogy milyen rétegrendekkel kell elvégezniük.
Hicsák János képviselő: kérdése, hogy alvállalkozóval hány % -ig dolgoztathat?
Vanyák Imre alpolgármester: nincs alvállalkozó.
Tóth Attila polgármester: nem volt feltételrendszer, hogy dolgoztat alvállalkozóval vagy
nem. A tulajdoni lap szerint a 1135 hrsz saját használatú út, nem közterület.
dr. Illés György alpolgármester: a 1135 hrsz-ú ingatlan ½ arányban Hicsák Anna és Hicsák
Petra nevén szerepel. Kérdezi, hogy kellett valamiért technikai út a telekre? 60 m2 –es
területről van szó. Ha szükséges kér ki a földhivatalból egy helyszínrajzot.
Vanyák Imre alpolgármester: fizikailag meddig fog menni az út, hogyan fogják kivitelezni?
Hicsák János képviselő: ezt már kérdezte, hogy mi a teendő ilyenkor, mit kell csinálni?
Tóth Attila polgármester: szerinte kizárt dolog, hogy megszakadjon az út.
Hicsák János képviselő: de az előterjesztésben ez szerepel. Ezelőtt 2 hónappal rákérdezett,
hogy van –e ezzel valami teendő, kell –e valamit csinálni.
dr. Gerendás Gábor jegyző: hivatalosan magántulajdonban lévő utat nem támogat ez a vis
maior pályázat, ebből a támogatásból nem lehet megcsinálni, nem lehet elszámolni. Ha meg
akarja csinálni az önkormányzat, akkor egyeztetni kell ennek az ingatlannak a tulajdonosával.
És ha amúgy is útként funkcionál, akkor az önkormányzat a saját forrásaiból megcsinálhatja
az utat, de ez a pályázatban nem számolható el. A legegyszerűbb megoldás, ha az
önkormányzat megvásárolja azt a területet. Kell csináltatni egy hivatalos értékbecslést, amit a
felek közösen elkészítettnek. Mindenki számára megfelelő értékbecslő készíti el az ingatlan
értékbecslését, és azon az áron kell megvásárolnia az önkormányzatnak azt a 60 m2 –t.
Tóth Attila polgármester: az útnak semmilyen körülmények között nem szabad
megszakadnia, ezért külön megállapodást kötnek a nyertes vállalkozóval.
Vanyák Imre alpolgármester: szerinte rendezni kellene a viszonyokat, le kellene ezt a
területet útnak jegyeztetni. Az utat egy helyrajzi szám alá kellene összevonni.
Tóth Attila polgármester: szerinte a HÉSZ felülvizsgálatakor kellene ezzel is foglalkozni.
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dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy a változási vázrajz 100 ezer forint, ehhez
kapcsolódik az engedélyezési eljárás és a földhivatali ügyintézés.
Tóth Attila polgármester: szerinte a HÉSZ felülvizsgálata után foglalkozzanak a helyrajzi
számok összevonásával. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot. Szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 2 tartózkodik
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2016. (VII.6.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „2015. május 20-26-án, és a
közvetlenül azt megelőző időszakban bekövetkezett, rendkívüli időjárás okozta károk
helyreállítása a vis maior program keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést az
alábbiak szerint hozza meg:
1. az eljárás eredményes
2. érvényes ajánlatok:
1.
Ajánlattevő neve: C-Sped 84 Kft.
Ajánlattevő címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 9.
Ajánlat
Vállalkozási díj: 36 187 052 Ft +ÁFA
Jótállási idő: 12 hónap
2.
Ajánlattevő neve: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Ajánlattevő címe: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.; lev.cím: 2532 Tokodaltáró, József
Attila u. 26.
Ajánlat
Vállalkozási díj: 36 131 083 Ft +ÁFA
Jótállási idő: 15 hónap
3.
Ajánlattevő neve: ProMat-Bau Kft.
Ajánlattevő címe: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Ajánlat
Vállalkozási díj: 36 467 480 Ft +ÁFA
Jótállási idő: 12 hónap
3. a nyertes ajánlat:
Ajánlattevő neve: Kiszi-Kő Plusz Kft.
Ajánlattevő címe: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.; lev.cím: 2532 Tokodaltáró, József
Attila u. 26.
Ajánlat
Vállalkozási díj: 36 131 083 Ft +ÁFA
Jótállási idő: 15 hónap
Az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.
4. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti
tartalommal
5. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot
követően a nyertessel a szerződés megkötésére.
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Határidő: azonnal
Felelős:
Polgármester
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.

Egyebek

Vanyák Imre alpolgármester: érdekli, hogy az óvodai vizesblokk felújítása hogyan áll, mert
erről már többször beszéltek.
Tóth Attila polgármester: van egy pályázat a Belügyminisztériumban, amit a konyha és a
vizesblokk felújítására adtak be. Ennek az eredménye október környékére várható, elég későn
sajnos. Annyit kért az óvodavezetőtől, hogy áraztassa be, hogy mennyibe kerül, két
lépcsőben. Az első lépcső az, hogy megcsinálják a teraszig a bekötést, a terasz azért van
megsüllyedve, mert ott csőtörés lehet.
Petkó Gábor képviselő: az a baj azzal a résszel, hogy a szülőkkel gyorsan megcsinálták, és
rengeteg akna van, vízelzáró akna, csatornatisztító akna. Ezeket át kellene helyezni a
közterületre, vagy úgy megcsinálni, hogy tisztítható legyen, amikor dugulás van.
Tóth Attila polgármester: a másik opció, hogy az emésztőig végig ki kellene cserélni a
gerincet, mert ott végig a régi cső van. Szerinte ez nem fog menni, úgyhogy a közepéig, a
belső ülepítő aknáig áraztatja be az óvodavezető. Az óvodának van valamennyi tartalék
pénze, vagyis a költségvetésében van felújításra félre rakva pénz. Majd meglátják, hogy ez
egyáltalán mennyibe kerül, és a testület elé kell –e hozni, mert esetleg olyan összeg jön ki,
amit nem tudnak a költségvetésükből megoldani.
Vanyák Imre alpolgármester: akkor nyáron ebből a felújításból nem lesz semmi.
Tóth Attila polgármester: sajnos ez a helyzet. Az óvodavezető már 1 hónapja várja az
árajánlatot erre a munkára, és amíg ez nincs meg, addig nem tudnak további lépéseket tenni
ebben az ügyben.
Vanyák Imre alpolgármester: a másik kérdése a kátyúzással kapcsolatos. Mikor fognak
kátyúzni?
Tóth Attila polgármester: most, hogy megvan a nyertes pályázó, tárgyalnia kell vele. Milyen
feltételekkel, és mennyi munkát szeretnének pluszban elvégeztetni, ez mennyi költséget
igényel a testület részéről, stb. Aztán kell erről egy testületi döntés. Abszolút kettéválasztják a
két dolgot. Valóban az a cél, hogy szorítsák a kapu felé a vállalkozót a műszaki tartalmakkal.
Elsődlegesen azokon az utakon, ahol most fognak dolgozni. Legyen meg ott a vízelvezetés, a
szegélyek.
Vanyák Imre alpolgármester: kimondottan a kátyúzás érdekli.
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Tóth Attila polgármester: először megnéznék, hogy a mart aszfaltozás, a vízelvezetés
mennyibe kerülnek, aztán foglalkoznának a kátyúzással. És a pénz függvényében, hogy
mennyibe kerülnek ezek a plusz munkák, tudnának foglalkozni a kátyúzással.
Vanyák Imre alpolgármester: kérdése, hogy az árokbefedés hogy áll, mert augusztus a
határidő?
Tóth Attila polgármester: jelen pillanatban nagyon sokba kerül. Nincs a költségvetésben rá
külön tételük, kérik a határidő meghosszabbítását.
Vanyák Imre alpolgármester: kérdezi, hogy 1 évvel hosszabbítják meg?
Tóth Attila polgármester: válasza, igen, 1 évvel hosszabbítják meg. Nem az a kérdés, hogy
meghosszabbítják vagy nem, hanem ha kiszedik a csövet, beomlik az út. Vízjogi létesítési
engedély szükséges ehhez a munkához. Ha ugyanazt a támfalat csinálják meg, akkor lehet,
hogy nem kell engedély.
dr. Illés György alpolgármester: van egy helyreállítási engedély.
Tóth Attila polgármester: nehéz ügy ez ott, főleg ha nem tudják megtámasztani a támfalat.
Oda műszakilag ki kell találni valamit, majd egy mérnök megoldja. A teherautók, melyek arra
járnak, nagyon megnyomják.
Petkó Gábor képviselő: a nagy esőzések is károsítják.
Hicsák János képviselő: a júniusi testületi ülésen döntöttek a Septifossal kapcsolatban.
Kérdése, hogy azóta történt –e valami lépés ebben az ügyben?
Tóth Attila polgármester: szerinte elkezdték ezt intézni. Az újságban nincsen róla szó, mert
kifelejtette belőle. De a következő számba bele fogják tenni.
Hicsák János képviselő: kirakhatnák a hirdető táblára is. A másik kérdése, hogy a Tölgyfa
utcában szóba került már a garanciális javítás. Erről már egy fél éve is szólt, de azóta nem
történt semmi.
Tóth Attila polgármester: mivel egy év volt a garancia, ezért abból már kicsúsztak. 2014
októberben lett átadva az út.
Hicsák János képviselő: akkor az volt a válasz, hogy folyamatba van.
dr. Illés György alpolgármester: a munkálatokat 2014. október végén fejezték be, 1 év volt a
garancia.
Hicsák János képviselő: azóta folyamatosan omlik le az a szakasz. Ez a totyogás eredménye.
Már a garanciális időben is elkezdett letöredezni az a rész. A harmadik kérdése, hogy kihez
tartozik a hegytető?
dr. Illés György alpolgármester: Szentendre közigazgatási területe.
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Hicsák János képviselő: örömmel látja, hogy a kis pálya is és a falu bejövetele is az ápoltság
jellegét kelti. Ugyanakkor a hegytető, ami egy közkedvelt kirándulóhely egy ótvar. Ebben az
ügyben kellene lépni, legalább egy levelet írni az illetékesnek.
dr. Illés György alpolgármester: az a területe a Pilis Parkerdő Zrt.-hez tartozik, azon belül a
szentendrei erdészet illetékes ebben az ügyben. Hozzájuk kell a levelet címezni.
Hicsák János képviselő: legalább egy évben négyszer nyírják le ott a füvet. Egy levelet
megér, esetleg fölajánlhatnák, hogy kiegyenlítik ott a talajt.
Tóth Attila polgármester: már fölvette a kapcsolatot és tárgyalt a Pilisi Parkerdő Zrt. –vel,
mert vannak olyan területek a falun belül is, ami hozzájuk tartozik a tisztítástól a gallyazásig.
Majd megemlíti nekik ezt a területet is Vagy adjanak az önkormányzatnak engedélyt, hogy
megcsinálhassák ők a hegytető rendbetételét.
Hicsák János képviselő: hiába nem az önkormányzaté az a terület, de arra jönnek be a faluba
nap mint nap, és nem szép látvány az a rész.
dr. Illés György alpolgármester: nem ért egyet ezzel a hozzáállással, milyen jogon kéri
számon az önkormányzat a Parkerdőt. Az erdő közepén, egy tisztáson az önkormányzat nyírja
le a füvet?
Tóth Attila polgármester: a Magyar Közút is volt kint ilyen ügyben, de mindenki hárít. Senki
nem akar pénzt költeni arra, ami a sajátja. Az út, ami a faluba vezet, egy alsóbb rendű útnak
van minősítve a Magyar Közútnál. Kb. 20 évet kellene várni a felújításra. Ezt mondták neki
szemtől szembe. Például azon is vitatkozott velük, hogy az árokrendszert is csinálják meg,
mert az is az ő hatáskörük lenne. Egyik oldalon sincs árok az út mellett. Sajnos, nem nagyon
szeretnek ilyen jellegű dolgokra költeni.
dr. Illés György alpolgármester: nem látja, hogy a levélírás a megoldása ennek a
problémának, vagy az, hogy a falu nyírná a füvet.
Tóth Attila polgármester: megígéri, hogy beszél a Pilisi Parkerdő illetékesével.
dr. Illés György alpolgármester: érdeklődik, hogy az Állam és a DMRV Zrt. közötti
megállapodás a szennyvizet illetően létrejött –e?
Tóth Attila polgármester: nincsen, nem éri el a Balogh Zsoltot. Nem tud róla, nagyon reméli,
hogy megkötötték a megállapodást. Az agglomeráció váltásnál is várnak még néhány
dokumentumot, egész pontosan az agglomerációs települések hozzájárulását, Leányfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor testületi döntéseit. Tehát még az agglomerációs váltás sincsen
teljesen kész, nincsenek lemaradva a támogatói szerződéssel sem. A támogatói szerződés első
pontja a telephely fejlesztéséről szól. A támogatói szerződés második pontja Pilisszentlászló.
dr. Illés György alpolgármester: a Honvéd utcával kapcsolatos pályázat után érdeklődik.
Tóth Attila polgármester: a pályázatnak két része volt, a Honvéd utcára és a tornaparkra
adták be.
Hicsák János képviselő: kérdezi, hogy ez a sportlétesítményre vonatkozó pályázat?
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Tóth Attila polgármester: az épületre nem lehetett pályázni.
dr. Illés György alpolgármester: ha lesz még rendkívüli testületi ülésük, akkor 2 napirendi
pontot szeretne tárgyalni. A Szent Korona Szövetség jönne 4 napra táborozni
Pilisszentlászlóra. A másik, hogy megfogalmazódott a Polgárőrség részéről a helyiségigény.
Megkérdezi a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetét.
dr. Gerendás Gábor jegyző: elmondja, hogy az NHKV Zrt. már utalt előleget a VSZ NZrt. –
nek.
Tóth Attila polgármester: a VSZ NZrt. veszteségesen nem akarja működtetni a
hulladékgazdálkodási üzletágat. Még nem lehet tudni, hogy amit a lakosságtól beszed a
NHKV Zrt. az elég lesz –e a VSZ NZrt. –nek a szemétszállításra.
Petkó Gábor képviselő: elmondja, hogy a szigeteléssel és az ablakokkal is vannak
problémák.
Tóth Attila polgármester: ezzel kapcsolatban már kért bejárást. Aki problémát lát, az jelezze,
mert a bejáráskor azokat is megnézik. Nem tudja, hogy a főmérnök megy ki bejárásra vagy a
kivitelező cégtől megy valaki, de a lényeg, hogy elindítják a garanciális javításokat.
Petkó Gábor képviselő: elmondja, hogy lehet pályázni kültéri sportparkra.
Tóth Attila polgármester: kapott róla tájékoztató e-mailt, ez kültéri tornapark, és fedettnek
kell lennie. Lakosságarányosan két helyre pályázhatnak: az egyik a sportpálya hátul, a másik a
kiránduló útvonal. A futókört is meg lehet csinálni a nagypályánál. De végig kell gondolni,
hol lehetne megvalósítani. A futókör nem túl széles. A kézilabda pálya mellé egy torna park is
van tervezve.
Petkó Gábor képviselő: ha meglesz a vis maior terv, megnézhetik? Mikor kezdődik, hogyan
lesz az ütemezés, stb.?
Tóth Attila polgármester: természetesen megkapják, de a szerződés után lesz meg. A
pályázatokat figyelik, úgyhogy nem maradnak le semmilyen lehetőségről. Egyéb kérdés,
észrevétel nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a rendkívüli ülést 17.03
órakor bezárja.

K.m.f.

Tóth Attila s.k.
polgármester

dr. Gerendás Gábor s.k.
jegyző
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