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Jegyzõkönyv
 
 
 
Készült: 2006. május 24. napján 1900 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rendkívüli 
nyílt ülésén.
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácskozóterme
 
Jelen vannak: Grószné Krupp Erzsébet polgármester, Bruckner Katalin, Falics János, Falics Jánosné, Halmschláger 
Antal, Havas Ferenc, Kárpáti János, Müller Márton, Pándi Gábor, Szakszon József, dr. Ujvári Hedvig, Zbrás Pálné
 
Távollétét jelezte: Keszthelyi László, Kós Beatrix, Krupp János, Molnár Sándor, Müller János, Temesvári Anna
 
Meghívottak: dr. Krupp Zsuzsanna mb. jegyzõ, Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket 2006. május 24. napján és megállapította, hogy 
a Képviselõ-testület 12 fõvel határozatképes.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No: 1
A Képviselõ-testület a napirendet 10 igen szavazattal elfogadta.
 
 

1.)
         
 

A Pilisvörösvár 3863 hrsz-ú ingatlanból terület vásárlása (Et.: 
97/2006.) 

Grószné Krupp Erzsébet 
polgármester

 
 
 

1. napirendi pont
A Pilisvörösvár 3863 hrsz-ú ingatlanból terület vásárlása

(Et.: 97/2006.) 
 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
 
Müller Márton: Kérdése, miért nem teljes ingatlant vásárol meg az Önkormányzat, ha ezen a területen épül meg a 
sportcentrum. Véleménye szerint hasznos lenne. Tárgyalást kellene folytatni a tulajdonosokkal a teljes ingatlan 
megvételérõl. Az elõterjesztést ezek alapján kellene módosítani és a következõ ülésen megtárgyalni.
 
Váradi Zoltánné, mûszaki osztályvezetõ: A vevõ felajánlotta megvételre a jelenlegi árokig a területet. Véleménye 
szerint miután a szerzõdés aláírásra kerül, a késõbbiek folyamán a megállapodás lehet még módosítani. Eddig az 
ingatlanrész megvételérõl tárgyaltak, jelenleg a m2 árat nem tudják az egész ingatlanterületre vonatkozóan.
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Javasolja, hogy a késõbbiek folyamán tudnak egyeztetni a m2 árról, majd 
szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot. 
 
 
 
 
 
 
No: 2



Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 100/2006. (V. 24.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvár 
3863 hrsz-ú ingatlanból terület vásárlásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 3863 hrsz-ú ingatlanból a 
3870 hrsz-ú út mentén elhelyezkedõ hozzávetõleg 380 négyzetméter nagyságú területrészt a mellékelt vázrajzon 
berajzoltaknak megfelelõen 1.500.000,- Ft-ért megvásárolja az ingatlan tulajdonosaitól. 
A Képviselõ-testület felkéri a Polgármestert, hogy a vázrajznak megfelelõen a terület leválasztásáról gondoskodni 
szíveskedjen. 
 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a terület megvételére a következõk szerint: az elõszerzõdést 
1.000.000,- Ft vételárrészlet megfizetésével, azonnali hatállyal kösse meg azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az 
elõszerzõdés aláírását követõen azonnal birtokba kerül. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megosztást 
követõen az adásvételi szerzõdést a vételár visszamaradó összegének megfizetésével kösse meg.
 
Fedezet forrása: A Pilis- Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás által mûködési költségek címén átutalt összeg.
 
Határidõ: folyamatos                                                                         Felelõs: Polgármester
 
A Képviselõ-testület a határozatot 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta. 
 
Grószné Krupp Erzsébet polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Megköszönte a jelenlévõk munkáját. 
Bezárta a Képviselõ-testület rendkívüli nyílt ülését 1917 órakor.
 
 
 
 

K.m.f.
 
 

              Grószné Krupp Erzsébet                                            dr. Krupp Zsuzsanna
                        polgármester                                                                             mb. jegyzõ


