
Ikt. szám: 01-55/16/2017.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2017. szeptember 25. napján 18 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendkívüli nyílt ülésén.     
 
Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Kollár-Scheller Erzsébet, Kozek 
Gábor, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, dr. Kutas Gyula, Kiss István György
 
Távollétét jelezte: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Fresz Péter
 
Távollétét nem jelezte: Kõrössy János, Selymesi Erzsébet
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna jegyzõ
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 8 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel az napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta.   
 
Napirendi pont                                                                                              Elõadó
 

1.)      A Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet 
egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek 
felújítására vonatkozó pályázat hiánypótlása (Et.: 
208/2017.)
 

Gromon István
polgármester

 

 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvár Város Szakorvosi Rendelõintézet egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek 

felújítására vonatkozó pályázat hiánypótlása 
(A napirendhez tartozó elõterjesztés száma: 208/2017.)

 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az elõterjesztést a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta, és támogatta a határozat elfogadását. A pályázatot az önkormányzat 
augusztus 24-én nyújtotta be, és szeptember 19-én érkezett hiánypótlás a témában. A hiánypótlást a holnapi 
nap folyamán sürgõsen be kell adni, azért volt szükség a rendkívüli ülés összehívására.  
Fontos és célja az önkormányzatnak, hogy minden esetben az elsõk között adja be a pályázatait. Ebbõl 
fakadóan elõfordulnak kisebb hiányosságok, amit természetesen késõbb hiánypótlásban bekér a pályázatot 
meghirdetõ szerv. Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 162/2017. (IX. 25.) Kt. sz. határozata a 
Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelõintézet egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek felújítására 
vonatkozó pályázat hiánypótlásáról 



 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiírt, az Önkormányzat által 2017. augusztus 24-én - a Pest megye területén mûködõ 
önkormányzati tulajdonú, egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására – 
benyújtott pályázatához az alábbi hiánypótlást teszi.
A beruházással érintett ingatlan címe: 2085 Pilisvörösvár, Fõ utca 130/A - új házszám.
Az ingatlan régi házszáma: 2085 Pilisvörösvár, Fõ utca 188., helyrajzi száma: Pilisvörösvár 1262 hrsz.  
 
Jelen határozatával a Képviselõ-testület a 133/2017. (VIII. 03.) számú határozatát kiegészíti.                 
Határidõ: azonnal                                                                              Felelõs: polgármester                        
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (8 fõ) 8 igen (egyhangú) szavazatával hozta.   
 
Gromon István polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját, 
és bezárta az ülést 1810-kor.                
 
 
 

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

  polgármester                                                                     jegyzõ


