
 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. március 29-én  

elfogadott határozatairól    

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2021. (III. 29.) Kt. sz. 

határozata a „Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók 

felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2020. pályázat keretében 

kivitelező kiválasztásáról 
 

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 „Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a 

„Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2020. pályázat keretében a Pilisvörösvár területén 

működő kamerás rendszer kibővítésével - további 9 kamerából álló védelmi rendszerrel - a 

legkedvezőbb árajánlatot adó B-Angel Kft.-t bízom meg.     

 

Helyszín Hrsz. Kamera (db) 

Sirály utca-Pálya tó 4525/12 1 

Háziréti lejáró 0136/1 1 

Szent Erzsébet otthon mögött 94 1 

Fürj utca 4525/12 1 

Szabadság utca-Dugonics utca 031 1 

Piac tér 731 1 

Budai út-dachser szembeni parkoló 7064/1 1 

Tó-dűlő 6227/1, 6228 2 

Összesen 8db (helyszín) 9db 

 

A B-Angel Kft. az árajánlatában foglaltaknak megfelelően a teljes 9 db kamera és a 

működésükhöz szükséges elektronika és tartószerkezetek beszerzésére és telepítésére, a 

vállalkozói szerződést megkötöm bruttó 16.196.310 forint áron. A fedezet forrása 100% -ban a 

pályázati támogatás, így fennmaradó összegről nem rendelkezem. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2021. (III. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 6324/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről  

 

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:   

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) 

önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a Képviselő-testület 14/2021. (II. 12.) Kt. 

számú határozata szerint lefolytatott nyílt pályázati eljárás alapján a Pilisvörösvár belterület 

6324/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant értékesítem Ludvig Gábor részére a nyertes 

pályázatban megjelölt 1.500.000 forint, azaz Egymillió-ötszázezer forintos vételáron úgy, hogy 
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a szerződés megkötésekor a Vevő a vételárat egy összegben megfizeti az eladónak. A pályázó 

a 15.000 forintos, ajánlati biztosítékot befizette, ez az összeg a vételárba beszámításra kerül. 

 

A Ludvig Gábor által benyújtott pályázat a 14/2021. (II. 12.) Kt. sz. határozattal kiírt pályázat 

feltételeinek megfelelt, ezért a jogi garanciákat tartalmazó vevő által biztosított adás-vételi 

szerződés aláírásáról döntöttem.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

 

 

K.m.f. 

       

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. március 29. 


