
 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. december 10-i rendes ülésen 

elfogadott határozatairól  
 

  
 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 

módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. március 

29-én kelt, Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 

között létrejött vállalkozási szerződést módosítja, az Arany J. u. 1/b. II/5. és Budai út 10/a. 

fszt.2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások felújítási munkáinak kivitelezési 

határidejének a 2022. március 31-i határnapot nevezi meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 7 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata az Útőrházi gyalogátkelőhely közvilágítási hálózat ELMŰ/E-ON részére 

történő átadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Útőrházi 

gyalogátkelőhelynél kiépítésre kerülő közvilágítási hálózatot, annak kiépítését követően 

térítésmentesen átadja az ELMŰ-nek, aki az átvételt követően saját költségén fenntartja és 

üzemelteti az aktív elemek kivételével. Pilisvörösvár Város Önkormányzata vállalja a kiépítésre 

kerülő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodást aláírja. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata a parkolóhelyek kiépítésére vonatkozó megállapodás elfogadásáról 

 

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

Ferrara Property Korlátolt Felelősségű Társaság közterületen parkolóhelyeket építsen a 1283/1 

hrsz.-ú, másodlagosan a 1690 hrsz.-ú ingatlanon (Vasút utca), harmadlagosan a 1282 hrsz.-ú 

(Attila u.) ingatlanokon, továbbá az 1255/5 hrsz.-ú ingatlan (Búcsú tér), és az 1252/2 hrsz.-ú 

ingatlan (Fürdő utca) területén. 
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A Ferrara Property Korlátolt Felelősségű Társaság által saját költségen megvalósított gépjármű-

várakozóhelyek - kiépítésüket követően - térítésmentesen, ellenérték nélkül az Önkormányzat 

tulajdonába kerülnek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 

megállapodást aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat kiadja. 
 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata gépjármű beszerzéséről a Konyha részére  
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 

Polgármesteri Hivatal Konyha ételszállításának biztosítására beszerez egy ételhűtésre is 

alkalmas Citroen Jumper L3H2 gépkocsit, tizenkettőmillió-ötszázhetvenháromezer forint 

vételáron. A járműbeszerzéshez szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület 2021. évi 

költségvetési rendeletében az Általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzésre irányuló jognyilatkozatok 

megtételére, a szerződés megkötésére.    
 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

       

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata a Búcsú tér ifjúsági park tervének elfogadásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Búcsú tér 

területrendezésének kialakítására irányuló, a Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft által készített, 

kivitelezésre alkalmas tervdokumentációt elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

    

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata a Búcsú tér ifjúsági park Támogatói Okiratának jóváhagyásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1869/2021 

korm. határozatban biztosított 235 millió forint összegű támogatás felhasználásával, a Vár-Kert 

Tervezési Kft által készített kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósítja Búcsú tér 

fejlesztésére irányuló beruházást.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Búcsú tér ifjúsági park Támogatói 

Okiratának (Iktatószám: BMÖGF/1208/2021.) jóváhagyására és a kapcsolódó Nyilatkozat, 

továbbá az egyes, beruházással összefüggő jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

    

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2021. (XII. 10.) Kt. sz. 

határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos tájékoztatót.                              

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                      

 

 
 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

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

            polgármester      jegyző   
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2021. december 10.  
 

 


