
 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

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

elfogadott határozatairól  
 

  
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2021. (VIII. 17.) Kt. sz. 

határozata a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátására kötött 

szerződés módosítására vonatkozóan meghozott 68/2021. (VI. 25.) Kt. sz. határozat 

módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a 68/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozatából a c) pontot (Az Országos Mentőszolgálat, mint megbízott vállalja, hogy a jelen 

határozatban rögzített díjtételeket 2024. december 31. napjáig változatlan mértékben fenntartja) 

törli.  

A 68/2021. (VI. 25.) Kt. sz. határozat többi része változatlan marad. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2021. (VIII. 17.) Kt. sz. 

határozata a lakossági járdapályázat elbírálásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági kezdeményezésre 

önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló 8/2021. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy elfogadja Bodnár Imréné járdaépítési pályázatát 

és a 2021. szeptemberi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot -23 m2 térkő 

és 15 m szegélykő- az ingatlantulajdonos számára a 290 hrsz.-ú ingatlan melletti járda 

megépítéséhez. A kivitelezés során a 01-8493-2/2021. számon kiadott közútkezelői, tulajdonosi 

állásfoglalásban előírtakat be kell tartani. 

 

A szükséges fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 49/2021.  (IV. 27.) Kt. sz. 

határozatában foglaltaknak megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 4. során 

(járdaépítés) biztosított. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2021. (VIII. 17.) Kt. sz. 

határozata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított „Új háziorvosi rendelő 

és a hozzá kapcsolódó helyiségek kialakítása és felszerelése” támogatás keretében 

kivitelező kiválasztásáról 
 

Pilisvörösvár Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított „Új 

háziorvosi rendelő és a hozzá kapcsolódó helyiségek kialakítása és felszerelése” támogatás 

keretében a Pilisvörösvári Szakrendelő alsó szintjét érintő kivitelezésével a legkedvezőbb 

árajánlatot adó TÉR Generál Kft. vállalkozót bízza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ajánlatkérési eljárásban a 

legkedvezőbb ajánlatot adó TÉR Generál Kft.-vel 40.112.261 forint + Áfa, azaz bruttó 

50.942.571 forint vállalkozói díjjal az árajánlatnak megfelelően a szokásos jogi garanciákat 

tartalmazó vállalkozói szerződést megkösse. 
 

Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri feladatok 

ellátására a megbízási szerződést megkösse, az ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb 

árajánlatot adó műszaki ellenőrrel. 
 

A fedezet forrása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a IV/2794-3/2021/EKF 

iktatószámú támogatói okiratban biztosított 54.200.000 forint, mely az önkormányzat számláin 

elkülönítetten már szerepel. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2021. (VIII. 17.) Kt. sz. 

határozata a Búcsú tér kivitelezésre alkalmas engedélyezési terveinek elkészítésére 

tervező kiválasztásáról 

 

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

területrendezésének kialakítására a főépítész által készített koncepcióterv alapján a 

kivitelezésre alkalmas engedélyezési terveket és költségbecslést, tervezői költségvetést a 2021. 

augusztus 16-i ajánlatkérési eljárásban legjobb ajánlatot adó tervezővel elkészítteti. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Búcsú tér területrendezésének 

kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban a 

legkedvezőbb ajánlatot adó VÁR-KERT Kft. -vel 6.385.000 forint + Áfa, azaz bruttó 8.108.950 

forint tervezési díjjal az árajánlatnak megfelelően a szokásos jogi garanciákat tartalmazó 

tervezői szerződést megkösse. 
 

A fedezet forrása Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat  2021. évi költségvetéséről szóló, 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete 21. 

mellékletének 16. sora, az önkormányzat általános tartalék kiadásai között, a számlázott 

szellemi tevékenységek során biztosított. 

 

Határidő: folyamatos     Felelős: polgármester 

 

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. augusztus 18.     


