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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. május 18-án  

elfogadott határozatairól     

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2021. (V. 18.) Kt. sz. 

határozata a „Járdaépítés 2021” címmel 6 belterületi utca mentén járdaépítés 

kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 

(2) és (4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

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:   

 

1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján 

közbeszerzési eljárást indítok 5 gazdasági szereplő meghívásával, nem engedélyes 

tervek alapján, az alábbi építési munkák elvégzésére: 

Járdaépítés az alábbi helyszíneken: 

- Szabadság utca -2698/ hrsz.-ú ingatlan- Kisfaludy utca és Dugonics utca közötti 

szakaszán az északi oldalon mindösszesen 495 méter hosszban, valamint a 

Kisfaludy utcai és a Szikla utcai csomópontnál a gyalogosok átvezetése 

érdekében kiemelt gyalogos átvezetés kialakítása összesen 72 m2 területen. A 

Szikla utcai járda továbbvezetése érdekében 12 m2 asztalt burkolatú járda 

építése. 

- A Szent Erzsébet utca -3568/1 hrsz.-ú ingatlan- Akácfa utca és Kisfaludy utca 

közötti szakaszán, a páros oldalon mindösszesen 1473 m járda építése. 

- A Csobánkai utca -3897 hrsz.-ú ingatlan- Városháza kaputól a Madách utcáig a 

páratlan oldalán 259 m járda építése, majd a Báthory utcától a temető kapujáig 

155 m járda építése a parkoló mellett. 

- A Nagy Imre utca -7993, 3625/2 hrsz.-ú ingatlan- Szent Erzsébet utca és Báthory 

utca közötti szakaszán a Szent Erzsébet utca felől nézve jobb oldalon 

(közvilágítás oldala) mindösszesen 373 m járda építése. 

- A Kápolna utca -2292 hrsz.-ú ingatlan- a Vásár téren megépült térköves járda és 

a vasúti átjáró közötti szakaszán, a páratlan oldalon mindösszesen 226 m járda 

építése. 

- A Görgey utca -1701 hrsz.-ú ingatlan- az utcában már megépült térköves járda 

és a Vörösvárbánya vasúti megálló közötti szakaszán, a páros oldalon 

mindösszesen 610 m járda építése.  

 

2. Megbízom az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást és a 

közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el, 

 

3. Az EKR rendszerben az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt közzéteszem, és 

az alábbi cégeket hívom fel ajánlattételre: 

- STR Építő Kft., STRABAG Általános Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. 

Infopark D. épület, e-mail: strepito.bp@strabag.com; Petri Árpád 

főépítésvezető, EKRSZ_23508554; 11705053-4-44),  

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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- Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách út 1., Szabó Szilárd ügyvezető, e-mail: 

szaboszilard01@gmail.com, EKRSZ_66284813, 14654781-2-13), 

- Vianova 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67., e-mail: 

troszt.laszlo@vianova.hu; Troszt László, Szőke Attila ügyvezető; 

EKRSZ_77462374; 13839129-2-43), 

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

nadiepitokft@gmail.com; Vígh József ügyvezető, EKRSZ_20488921; 

14072008-2-11),  

- Vágányprofil Kft. (2071 Páty, 0109/13 hrsz. info@vaganyprofil.hu, Koltai 

Dezső ügyvezető; EKRSZ_80457505; 25335134-2-13) 

 

4. Felhatalmazom 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. 

 

Fedezet forrása: A járdaépítésekhez a költségbecslés alapján szükséges fedezet a 2021. évi 

költségvetési rendelet 21. melléklet 13. során, a fejlesztési tartalékon biztosított.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2021. (V. 18.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének a 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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetési rendelete alapján az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének a 

módosítását, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom, aláírom és intézkedek 

a nyilvánosságra hozataláról. 

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2021. (V. 18.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló 

Bizottság tagjainak megválasztásáról  

 

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 közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) és (5) bekezdése alapján a Dr. 

Udvarhelyi István Gergely jegyző vezette Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság a 

fentieknek megfelelően 7 tagú rendes, szavazati joggal rendelkező tagjának választja a 

következőket:  

 

- Dr. Udvarhelyi István Gergő jegyző, elnök,  

- Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, tag,  

- Zbrásné Aszt Éva Pénzügyi osztályvezető, tag, 

- Wohlné Scheller Ildikó, pénzügyi ov. helyettes, új tag,  
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- Metzgerné Klein Krisztina, műszaki osztályvezető, tag,  

- Pellerné Kiss Gabriella, műszaki ügyintéző, új tag,  

- Majtényi Bernát, műszaki ov. helyettes, tag. 

  

A Bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjai maradnak: 

 

- Dr. Fetter Ádám polgármester, 

- Strack Bernadett alpolgármester, 

- Varga Péter képviselő műszaki tanácsnok. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: jegyző 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

       

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. május 18.   

 


