
11. számú  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 03-án 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Ülés helye:  Pilisszántó Község Tanácsterme 
 
Jelen vannak: Csicsmanczai Tamásné polgármester, Kormos Margit alpolgármester, Faidt 
Lilla Gréta, Bakonyi Zsolt, Jánszky István, önkormányzati képviselők, 5 fő. 
 
A képviselő-testületi ülésen nem volt jelen: Fekete Gyula, Kosztolánszky Zoltán képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória jegyző  
 
Jegyzőkönyvvezető: Kubovics Ferencné igazgatási főmunkatárs. 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
települési képviselőket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Fekete Gyula 
és Kosztolánszky Zoltán képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak résztvenni. 
 
Egyetlen napirendi pontunk van a projektmenedzser kiválasztása, amely az előző testületi 
ülésen elhalasztásra került. 
Ezt követően a képviselők a napirendi pontot egyhangúlag elfogadták. 
 
1. Napirend: Pilisszántó csatorna beruházáshoz (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0059) 
kapcsolódóan közbeszerzés eredményeként projektmenedzser kiválasztása 
Előadó: Csicsmanczai Tamásné 
 
Csicsmanczai Tamásné polgármester: Azért jöttünk most össze, mert az előző testületi 
ülésen felfüggesztettünk egy határozatot, mégpedig a projektmenedzser személyéről való 
döntést a jogorvoslati eljárás miatt.  A Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a 
jogorvoslati kérelmet, most már ebben dönthetünk.  Három cég vásárolta meg az ajánlati 
dokumentációt, ketten tettek ajánlatot: az Anpast Europroject Szolgáltató Kft. és a Healthcare 
Projekt Kft. ez utóbbi ajánlat volt az alacsonyabb összegű 11.000.000,- Ft+Áfa. Az Anpast 
Kft.-é pedig 12.850.000,- Ft+Áfa. A Bizottság, aki előzőleg megvizsgálta a két ajánlatot azt a 
javaslatot tette, hogy az alacsonyabb összegű ajánlatot tevő Healthcare Kft. ajánlatát mondjuk 
ki nyertesnek.  
 
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen (egyhangú) szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

77/2011.(VIII.03.) számú önkormányzati határozat: 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nagyrészt gravitációs rendszerű 
szennyvíz csatornahálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep 
kiépítése Pilisszántón (KEOP-1.20/2F/09-2010-0059) sz. projekthez kapcsolódó 
beruházáshoz a „Projekt menedzseri illetve ahhoz kapcsolódó pénzügyi tanácsadási 
feladatok” ellátására a szakértői bizottság választását, a Healthcare Projects Kft. (1038 
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Budapest, Hanga köz 2/c) vonatkozásában jóváhagyja, és felhatalmazza Csicsmanczai 
Tamásné polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírhassa. 
 
Felelős: Csicsmanczai Tamásné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Több napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testületi ülést a polgármester 18:45 
órakor berekesztette. 
 
 

k.m.f., 
 
 

                Csicsmanczai Tamásné                          Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória 
                             polgármester                                                        jegyző 


