
 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. június 11-én  

elfogadott határozatairól     
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2021. (VI. 11.) Kt. sz. 

határozata a kivitelező kiválasztása tárgyában indított „Járdaépítés 2021” közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának nevében úgy döntök, hogy: 

- a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 5 gazdasági szereplő 

felhívásával indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdetem ki; 

- az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Stone Dekor Kft.-t hirdetem ki 

nyertesnek, nettó 94.965.225 forint + Áfa - azaz bruttó 120.905.836 forint egyösszegű 

ajánlati árral és 60 hónap jótállással; 

- a kivitelezési szerződést a Stone Dekor Kft.-vel megkötöm; 

- egyidejűleg a három ajánlatkérés alapján nyertes Pekó György 13-53612 ME-É-II 

műszaki ellenőrrel a „Járdaépítés 2021” kivitelezésére megbízási szerződést kötök 

700.000 forint +Áfa, azaz bruttó 889.000 forint összegben. 
 

A 51/2021. (V. 18.) Kt. sz. határozat alapján a fedezet a 2021. évi költségvetési rendelet 21. 

melléklet 13. során, a fejlesztési tartalékon biztosított.  
 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2021. (VI. 11.) Kt. sz. 

határozata a kulturális és sportközpont területén megvételre kerülő ingatlanok 

vételárának módosításáról 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  

A város fejlődését biztosító kulturális és sportközpont létesítéséről szóló 1/2003. (I. 27.) 

önkormányzati rendelete alapján Pilisvörösvár város Önkormányzata a kulturális és 

sportközpont kialakításához minél nagyobb önkormányzati terület biztosítása érdekében a 

Pilisvörösvár 097/15-110 hrsz-ú területen lévő, jelenleg még magántulajdonú ingatlanokra a 

244/2006. (XII. 14.) Kt. sz. határozatban meghatározott vételárat 1000 forint/m2 árról 2000 

forint/m2 árra módosítja. 

A vételár megemeléséről szóló döntést követően írásban vételi ajánlattal megkeresem az 

ingatlantulajdonosokat. 
 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

 

K.m.f. 

     Dr. Fetter Ádám sk.     Dr. Udvarhelyi István Gergely sk. 

            polgármester       jegyző   
 

 
Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. június 11.   

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   


