
Ikt. szám: 01-230-21/2010.  
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2010. augusztus 12. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
rendkívüli nyílt ülésén.    
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme    
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Bruckner Katalin, Falics Jánosné, Horváth József, dr. Kutas 
Gyula, Lukács Katalin Ágnes, Paul László, Pándi Gábor, Preszl Gábor, dr. Szakmári Mária Magdolna, 
Szöllõsi János, Zám Zoltán   
 
Távollétét jelezte: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Berchy József, Kõrösy János, Molnár Sándor
 
Távollétét nem jelezte: Müller János, Schäffer Irma Katalin
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ, Váradi Zoltánné mûszaki osztályvezetõ, Bolláné Bognár Margit 
gazdálkodási osztályvezetõ, Bándi Gábor projektmanager, Sax László Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 12 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok, és a napirendi pontok sorrendjének 
elfogadását.     
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontokat a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta.  
 
Napirendi pont:                                                                                               Elõadó:
 

1.            A Telekom légkábelkiváltásának kivitelezésére 
kiírt közbeszerzés eredménye (Et.: 155/2010.) 

 

Gromon István 
polgármester

 
 

 
1. napirendi pont

A Telekom légkábelkiváltásának kivitelezésére kiírt közbeszerzés eredménye
(Et.: 155/2010.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.  Elmondta, hogy a T-Com 
légkábelkiváltásának kivitelezésére kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezajlott. A 
beadott ajánlat 18 600 000 forint. Kiegészítésképpen elmondta, hogy a T-Com ígérete az volt, hogy az 
ajánlat az eredeti Együttmûködési megállapodásnak a fedezetén belül lesz, és mûszaki tartalmát tekintve a 
jelzõlámpás csomópontra vonatkozó rész nem fog benne szerepelni. Ezt az ígéretüket pontosan betartották. 
A Bíráló Bizottság a mai Képviselõ-testületi ülés elõtt tartotta az ülését. A közbeszerzési tanácsadó az 
ajánlatot érvényesnek találta, és a Bíráló Bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot, miszerint a Magyar Telekomot, hirdessék ki nyertesnek. Az ajánlat szerint az Önkormányzat 18 
600 000 forintos önrészt vállal. A fedezet rendelkezésre áll a Fõ utca program keretében. 
 



Zám Zoltán: Úgy érzi, egy kényszerhelyzetbe került az Önkormányzat. Gyakorlatilag a NIF-el és áfával 
együtt 31 968 750 forintot „nyer” a T-Com. Ezzel együttvéve, a Fõ utca projekt érdekében nincsen más 
megoldás, mint a határozat elfogadása.  
 
Gromon István polgármester: Többször felvetõdött már, hogy eredménynek vagy kudarcnak lehet-e 
tekinteni a Telekommal kötött Együttmûködési megállapodást. Felkérte a projektmanagert, hogy fejtse ki 
errõl a véleményét. 
 
Bándi Gábor projektmanager: Az elmúlt több mint egy éves tárgyalások során az összes szolgáltató közül 
a T-Commal volt a legnehezebb tárgyalni, melynek során a tulajdonában lévõ vezetékek miatt visszaélt a 
monopolhelyzetével. Nagyon nehéz volt együttmûködni velük, annak ellenére, hogy a költségek nagy részét 
az Önkormányzat fizeti. A hozzáállásukat nagyon nehéz volt eltûrni, de ha szeretné az Önkormányzat, hogy 
eltûnjenek az oszlopok, akkor nem tud sajnos mást tenni.  
 
Bruckner Katalin: A képviselõ úr hozzászólására reagálva elmondta, hogy véleménye szerint az elmúlt 
négy év legnagyobb hibája az Elmû-vel folytatott tárgyalás volt, aminél pont a Képviselõ úr harcolt azért, 
hogy ingyen ki legyenek cserélve az Elmû tulajdonában lévõ kábelek. Ha itt az Önkormányzat tartotta volna 
magát, akkor a T-Com is másképp reagált volna, nem kellett volna engedni. Ha akkor „örömmel és 
támogatással” szavazta meg azt, hogy márpedig az Elmû maradjon, akkor most nem érti a jelenlegi 
hozzászólását. 
 
Gromon István polgármester: Ha az Elmû-nek nem adták volna meg azt az engedményt, akkor biztos, 
hogy a Fõ utca programban a villanyoszlopok véglegesen maradtak volna. 
 
Zám Zoltán: Úgy gondolja, hogy az Elmû-nek a T-Com-os tárgyaláshoz semmi köze nincsen, két 
különbözõ cégrõl van szó. Az, hogy egy 10 millió forint körüli engedményt tett az Önkormányzat, miszerint 
nem földkábelt helyezett el a Szabadságligeten, így legalább a Liget egy részét tisztességesen felújították, 
mert véleménye szerint egyéb esetben talán 30 évig sem került volna sor hálózatkorszerûsítésre. Az Elmû 
kisebb önkormányzati hozzájárulást szeretett volna elérni. Ennek egyik eleme volt a ligeti hálózat. 
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslat 
elfogadását.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 140/2010. (VIII. 12.) Kt. sz. határozata a 
Telekom légkábelkiváltásának kivitelezésére kiírt közbeszerzés eredményérõl 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Fõ utca Hõsök tere – Szent 
János utca közötti szakaszán a Telekom légkábelkiváltásának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást 
érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki, és nyertesének a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-t hirdeti ki 
18.600.000 Ft ajánlati árral.
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést a törvény által elõírt 
határidõben kösse meg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-vel, nettó 18.600.000 Ft ajánlati árral.
 
Fedezet forrása: a 1/2010. (II.10.) évi költségvetési rendelet 19. sz. melléklet 12. sorszám VI. fõcím Fõ utcai 
program megvalósítása címén biztosított keret. 
 
Határidõ: folyamatos                                                               Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (12 fõ) 12 igen (egyhangú) szavazatával hozta.
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1826-kor.             



 
 
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
 
                        Gromon István                                                      dr. Krupp Zsuzsanna 
                         polgármester                                                                    jegyzõ
 
 
 


