
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. október 22-i rendes ülésen 

elfogadott határozatáról  
 

 
  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata bölcsőde kiviteli terveinek elkészítésére tervező kiválasztásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3714/2 hrsz-ú 

ingatlanra 4 csoportszobás bölcsőde építéséhez az engedélyezési tervek alapján a kiviteli 

terveket és költségbecslést, tervezői költségvetést a 2021. október 7-i határidőre beérkezett 

árajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó tervezővel elkészítteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a bölcsőde kivitelezési 

tervdokumentációjának elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó 

Csikós Terv Építésziroda Kft.-vel 14.950.000 forint + Áfa, azaz bruttó 18.986.500 forint 

tervezési díjjal az árajánlatnak megfelelően a megfelelő jogi garanciákat tartalmazó tervezői 

szerződést megkösse. 

 

A fedezet forrása a „Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztése új helyszín építésével” című és 

VEKOP-6.1.1-21-00007 azonosító számú, IKT-2021-302-I1-00000017/0000018 iktatószámú 

támogatási szerződés szerint elnyert 567.000.000 forint támogatási keret terhére biztosított. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. háromnegyed éves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 

által készített háromnegyed éves beszámolót, amely a 2021.01.01-2021.09.30. közötti 

időszakra vonatkozik az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű 

közalapítvány Kuratóriumának és elnökének kinevezéséről 

 

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

Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű közalapítvány 

Kuratóriumába mint alapító, az alábbi személyeket nevezi ki: 

 

- Manhertz Walter 

- Müller Márton 

- Pásztor-Acélos Zsófia 

- Sax Ibolya 

- Spanberger Zsolt 

- Szabóné Bogár Erika 

- Zsámboki Szabolcs. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Alapítvány a 

Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű közalapítvány elnökének Sax Ibolyát 

nevezi ki. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 11 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a Sberbank Magyarország Zrt.-vel a likvidhitel-szerződés 2022. évre szóló 

meghosszabbításáról 

 

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

polgármestert, hogy – mivel a likvid-hitel keret fenntartásának nincs rendelkezésre tartási díja 

– a Sberbank Zrt.-vel a 2014. január 1-je óta fennálló 100.000.000 forint keretösszegű hitelkeret 

fenntartására vonatkozó szerződést változatlan feltételek mellett a 2022. költségvetési évre 

meghosszabbítsa.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan tetőszerkezetének felújítása érdekében 

biztosított átmeneti pénzügyi forrásról szóló 66/2021. (VI. 14.) Kt. sz. határozat 

visszavonásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2021. (VI. 14.) Kt. sz. 

határozatát - mely szerint a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

visszatérítendő pénzügyi forrást biztosít a „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan tetőszerkezete 

felújítása érdekében - visszavonja, tekintettel arra, hogy Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 

Önkormányzata a 3,1 millió forint összegű támogatást időközben megkapta a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt-től.  
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Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos tájékoztatót.                            

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

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

            polgármester      jegyző   
 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2021. október 22.  


