
 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. december 17-i rendkívüli ülésen 

elfogadott határozatairól  
 

  
 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2021. (XII. 17.) Kt. sz. 

határozata a 097/103 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy él az elővásárlási 

jogával és a Pilisvörösvár, külterület 097/103 hrsz-ú, szántó besorolású, 5977 m2 nagyságú 

ingatlant az 1/1 arányú tulajdonostól a 65/2021. (VI. 11.) Kt. sz. határozat alapján 2000 

forint/m2 áron – azaz összesen 11.954.000 forint áron – megvásárolja. 

 

Az ingatlanvásárlásra a fedezet a 2021. évi költségvetés 21. mellékletének 3. során, az egyéb 

ingatlan értékesítésből származó tartalék kereten biztosított. 

 

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

adásvételi szerződést és az ingatlan-nyilvántartási adatok átvezetéséhez szükséges egyéb kísérő 

dokumentumokat aláírja.  

 

Határidő: 2022. január 31. Felelős: polgármester 
 
 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2021. (XII. 17.) Kt. sz. 

határozata a kivitelező kiválasztása tárgyában indított „Járdaépítés Pilisvörösváron 

2022” közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 5 

gazdasági szereplő felhívásával indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és 

eredményesnek hirdeti ki; 

- az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó NADI ÉPÍTŐ Kft. -t hirdeti ki nyertesnek, 

nettó 53.837.317 forint + Áfa - azaz bruttó 68.373.393 forint egyösszegű ajánlati árral 

és 60 hónap jótállással; 

- a kivitelezési szerződést a NADI ÉPÍTŐ Kft -vel megköti; 

- a Polgármestert felhatalmazza a kivitelezési szerződés aláírására.   
 

A járdafelújításhoz a 62/2021. (V. 31.) Kt. sz. határozat alapján a szükséges fedezet a 2021. évi 

költségvetési rendelet 21. melléklet 3. során, az egyéb ingatlan értékesítésből származó 

keretből, valamint a BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú támogatói okiratban biztosított. A nem 

pályázatos munkarészek fedezetét a 63/2021. (V. 31.) Kt. sz. határozat szerint a 2021. évi 

költségvetés egyéb ingatlan értékesítésből származó kerete, a 21. melléklet 3. sora és a 21. 

melléklet 16. sora (általános tartalék keret) biztosítja.    
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Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 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 17.  
 

 


