
Ikt. szám: 01-55/20/2022. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. augusztus 16. napján 1700 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén.                       

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme      

 

Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Strack Bernadett alpolgármester, Dr. Fetter 

Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid, Mátrahegyi Erzsébet, 

Preszl Gábor, Pándi Gábor, Spanberger Zsolt, Varga Péter  

 

Távollétét jelezte: Cser András 

  

Meghívottak: Balya András aljegyző, Majtényi Bernát műszaki osztályvezető helyettes  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 11 fővel határozatképes.   

 

No.: 1 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával elfogadta.   

 

Napirendi pontok      Előadó 

 

1.)  Közbeszerzési eljárás eredménye „Járdabeszerzés 

2022” kivitelezőjének kiválasztása tárgyában (Et.: 

128/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

2.)  A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 

17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletének módosítása (Et.: 125/2022.) 

   

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

3.)  Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó házi gyermekorvos 

rendelési idejének módosítása (Et.: 127/2022.)     

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

4.)  A Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. 

fogorvosi körzetben új helyettesítő fogorvos 

alkalmazásának jóváhagyása, szerződésmódosítás a 

Tuberculum Carabelli Kft.-vel (Et.: 126/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Közbeszerzési eljárás eredménye „Járdabeszerzés 2022”  

kivitelezőjének kiválasztása tárgyában  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 128/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.   

A Képviselő-testület 101/2022. (VII. 15.) Kt. számú határozata alapján „Járdabeszerzés 2022” 

kivitelezőjének kiválasztása tárgyában nyílt eljárásrendben közbeszerzési eljárást indított 5 

gazdasági szereplő felkérésével. 

Az ajánlattételi határidőig, 2022. 08. 10. 9:00 óráig, 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, 1 nem 

nyújtott be ajánlatot, 1 pedig késve nyújtotta be az ajánlatát, amely így érvénytelen. 
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Az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot 60 hónap jótállás és nettó 163. 

397.899 forint vállalkozói díj a Nadi Építő és Szolgáltató Kft. tette. 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, 

valamint a jogszabályban foglalt feltételeknek.  

A közbeszerzési eljárással párhuzamos árajánlatkérés során műszaki ellenőri tevékenységre 2 

érvényes árajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot adó műszaki ellenőr a feladatot 

1.750.000 forint + Áfa, azaz bruttó 2.222.500 forintért vállalta. 

Javasolta, hogy az önkormányzat a „Járdabeszerzés 2022” kivitelezőjének kiválasztása 

tárgyában indított közbeszerzési eljárást nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, és az 

összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-t hirdesse ki 

nyertesnek. 

Javasolta továbbá, hogy a „Járdaépítés 2022” műszaki ellenőrzése tárgyában lefolytatott 

ajánlatkérési eljárás keretében legkedvezőbb ajánlatot adó Pekostem Kft.-val bruttó 2.222.500 

forintos vállalási árral a szerződést kösse meg. 

A kivitelezéshez szükséges fedezet a 2022. évi költségvetési rendeletben biztosított.  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot támogatta.   

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2022. (VIII. 16.) Kt. sz. 

határozata Közbeszerzési eljárás eredménye „Járdabeszerzés 2022” kivitelezőjének 

kiválasztása tárgyában 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:   

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás 

nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint  

- 5 gazdasági szereplő felhívásával indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és 

eredményesnek hirdeti ki; 

- valamint az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-t 

hirdeti ki nyertesnek, nettó 163.397.899 forint + Áfa - azaz bruttó 207.515.332 forint 

egyösszegű ajánlati árral és 60 hónap jótállással; 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést a Nadi Építő 

és Szolgáltató Kft.- vel kösse meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Járdaépítés 2022” műszaki 

ellenőrzése tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás keretében legkedvezőbb ajánlatot adó 

Pekostem Kft.-vel 1.750.000 forint + Áfa, azaz bruttó 2.222.500 forintos vállalási árral a 

szerződést kösse meg. 

 

A kivitelezéshez szükséges fedezet a 2022. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 1. során, a” 

Báthory, Tavasz utcában út és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész” 

megnevezéssel rendelkezésre álló bruttó 30.516.460 forint összeggel, és a 21-es melléklet 12. 

során, a fejlesztési tartalék keretből további bruttó 179.221.372 forint összeggel biztosítható.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.          

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
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2. napirendi pont 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének módosítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 125/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza a 

Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár intézményen belüli és intézményen kívüli 

szolgáltatásainak térítési díjait.  

Tekintettel arra, hogy a szociális étkeztetés térítési díja módosult, a módosított összegeket 

szükséges átvezetni a rendelet 2. mellékletben is (intézményen belüli szolgáltatásokban étkezést 

igénybe vevők).  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a rendelet-tervezet elfogadását támogatta.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.      

 

No.: 3 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 szavazatával megalkotta. 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

3. napirendi pont 

Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó házi gyermekorvos rendelési idejének módosítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 127/2022.) 
 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Dr. Breierné Dr. 

Kovács Ildikó házi gyermekorvos kérelmezte, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a heti 

rendelési idejének 20 órára történő kibővítéséhez. A Doktornő jelenleg heti 16 órában rendel. 

Az Országos Kórházi Főigazgatósággal kötött szerződése értelmében heti 20 órára kell növelnie 

a rendelési időt. Az új rendelési beosztás 2022. 09. 01. napjától lépnéne életbe, az 

előterjesztésben foglaltak szerint. 

Az önkormányzatnak a doktornővel fennálló, egészségügyi feladatok ellátásra szóló 

Megállapodását módosítania szükséges az új rendelési időkkel. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.      

 

No.: 4 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2022. (VIII. 16.) Kt. sz. 

határozata Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó házi gyermekorvossal, a Breier Egészségügyi 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság személyesen közreműködő tagjával történő 

szerződésmódosításról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Breierné Dr. 

Kovács Ildikó házi gyermekorvos 2022. 07. 18. napján kelt kérelmének megfelelően, a 

rendelési idő kibővülése miatt módosítja a Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó házi 

gyermekorvossal, a Breier Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

személyesen közreműködő tagjával fennálló, egészségügyi feladatok ellátásra szóló 

„Megállapodását”. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.             

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

4. napirendi pont 

A Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. fogorvosi körzetben új helyettesítő fogorvos 

alkalmazásának jóváhagyása, szerződésmódosítás a Tuberculum Carabelli Kft.-vel 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 126/2022.) 
 
 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Az önkormányzat 

2022 június 1-jei hatállyal egészségügyi feladatellátási szerződést kötött Dr. Gál József Miklós 

ügyvezető-fogszakorvos tulajdonában álló Tuberculum Carabelli Kft.-vel az I. fogorvosi körzet 

ellátására.  

A praxisjog tulajdonosa, Dr. Göndöcs Nóra jelenleg GYED-en van, ezért ezen időszak alatt Dr. 

Vámos Annamária helyettesítő fogorvos látja el a feladatot a jogszabályi minimumként 

meghatározott heti 15 órában.  

Dr. Gál József Miklós 2022. augusztus 2-án kelt megkeresésében bejelentette, hogy 2022. 

augusztus 15-től az I. körzet betegeit új helyettes, Dr. Salehi Mahshid doktornő látja el heti 24 

órában, így az eddigi 15 óráról heti 24 órára bővül a rendelési idő, ami a páciensek 

szempontjából előnyös, mivel hamarabb jutnak ellátáshoz. 

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.      

 

No.: 5 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2022. (VIII. 16.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. számú fogorvosi körzetre 

vonatkozó tartós helyettesítés módosításának elfogadásáról 

 

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

Carabelli Kft.-nek, a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. sz. fogorvosi körzet 

működtetőjének 2022. 08. 02-án kelt kérelme alapján jóváhagyja a fogorvosi körzet tartós 

helyettesítésének módosítását.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tuberculum Carabelli Kft-vel fennálló 

egészségügyi feladatellátási szerződés módosításnak aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta.           

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a 

jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1709-kor.    

 

K.m.f. 

 

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester              jegyző   


