
 

 

 

 

 

 
 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendkívüli ülésén 

elfogadott határozatairól      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2022. (XI. 24.) Kt. sz. 

határozata a „Útépítés 2022” címmel útépítés és útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) és (4) bekezdése szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § (2) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indít 5 gazdasági szereplő 

meghívásával az alábbi építési munkák elvégzésére: 

Szilárd burkolatú út építése és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása az alábbi helyszíneken: 

- Béke utca befejezése a Nagy Imre utcától (270 fm) 

- Ohmüllner utca (190 fm) 

- Mindszenty utca (290 fm) 

- Réthy utca délnyugati végétől a Béke utcáig (80 fm) 

- Freiäcker utca délnyugati végétől a Béke utcáig (160 fm) 

- Csendbiztos utca lakóövezeti része a Szent Imre utcáig (270 fm) 

- Útfelújítás és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása az alábbi helyszíneken: 

- Gólya utca (320 fm) 

- Seregély utca (300 fm) 

- Útőrház utca (310 fm) 

- Barackos utca (140 fm) 

 

2. A Képviselő-testület megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati 

felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az EKR rendszerben az ajánlati 

felhívás és az ajánlati dokumentáció közzétételéről gondoskodjon, és az alábbi cégeket 

hívja fel ajánlattételre: 

- STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark D. épület, 

e-mail: arpad.petri@strabag.com; Petri Árpád főépítésvezető, 11705053-4-44), 

- VIA-NORTONIA Kft. (1215 Budapest, Vasas utca 65-67., Csonki Zoltán ügyvezető, 

e-mail: kft@vianortonia.hu, , 11266754-2-43), 

- LACZKÓ TEAM Kft. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69., e-mail: 

info@laczkoteam.hu; Laczkó József ügyvezető, 12233850-2-13) 

- Nadi Építő és Szolgáltató Kft. (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.; e-mail: 

nadiepitokft@gmail.com; Vígh József ügyvezető; 14072008-2-11),  

- VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67., e-mail: 

iroda@vianova.hu; Szőke Attila, dr. Bögi Károlyné, Tóth Miklós igazgatósági tagok; 

13839129-2-43) 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a 

közbeszerzést bonyolítsa le és a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást 

lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában. 
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A fedezet forrása a 2022. évi költségvetés „Beruházási tartalék” kerete 80.352.733 forint 

értékben, a „Kamat plusz bevétel” egésze 33.073.017 forint értékben, valamint az „Általános 

tartalék” keretből 215.629.188 forint értékben biztosított. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2022. (XI. 24.) Kt. sz. 

határozata a közvilágítás részleges kikapcsolásának megrendeléséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítás 

részleges kikapcsolását megrendeli a közvilágítás karbantartását végző Kunszt Attila egyéni 

vállalkozótól. Az előzetes felmérés alapján 580 db lámpa kerülne kikapcsolásra, a munka 

tervezett összköltsége 871.000 forint.   

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt - a lámpatestek különbözőségére tekintettel – a jogi 

garanciákat tartalmazó keretszerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződést aláírja. 

 

A szükséges fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet 

általános tartalék keretében biztosított. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

 

 

 

 

K.m.f. 

      

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester             jegyző   
 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. november 24.        


