
 

 

 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2023. március 14-i rendkívüli ülésén 

elfogadott határozatairól        

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (III. 14.) Kt. sz. 

határozata a magánszemélyek kommunális adó befizetésének késedelmi pótlékjával 

összefüggésben 

 

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

kommunális adójában, a 2023-as adóév első féléves adójának vonatkozásban a késedelmi 

pótlék felszámításától 2023. április hó 14. napjáig eltekint. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnál az ASP 

adószakrendszer átállítására vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.       

  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (III. 14.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetési rendelete alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési 

tervét, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a 

polgármestert az aláírásra, valamint a dokumentum nyilvánosságra hozatalára. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.    

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (III. 14.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár, Búcsú tér park és parkoló építés” címmel a kivitelező 

kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) és (4) 

bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. § (2) és (4) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indít 5 gazdasági 

szereplő meghívásával az alábbi építési munkák elvégzésére: Park és parkoló építése a 

Búcsú téren. 

2. A Képviselő-testület megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati 

felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EKR rendszerben az ajánlati 

felhívás és az ajánlati dokumentáció közzétételéről gondoskodjon, és az alábbi cégeket 

hívja fel ajánlattételre: 

 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    
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 Szamikor Építőipari Kft. 2000 Szentendre, Palánta u. 6. fszt. 2. cégj.sz.: 13-09-207399 

 Belvárosi Építő Kft. 2000 Szentendre, Szent László út 160-2.  cégj.sz.: 13-09-157075 

 Pilis -2003 Építőipari kft.  2009 Pilisszentlászló, Kékes utca 4.  cégj.sz.: 13-09-097334 

 Nadi Építő és Szolgáltató Kft. 2521 Csolnok, Auguszta utca 10.  cégj.sz.: 11-09-012938 

 UTÉP-GÉP-TRANS Kft.2000 Szentendre, Szent Lászlói út 173.cégj.sz.:13-09-178012 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy a 

közbeszerzést bonyolítsa le és a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást 

lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása tárgyában. 

 

A fedezet forrása a támogatási szerződésben biztosított bruttó 235.000.000 forint vissza nem 

térítendő támogatás 2023. decemberi elszámolással, illetve az ezt meghaladó összeg 21.017.367 

forint fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetése 21. melléklet 12. során Fejlesztési 

tartalék címen rendelkezésre áll.       

 

Határidő: 2023.05.15.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 nem 

szavazatával hozta.          

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (III. 14.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálata keretében, az Épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a és a 28. § (1) bekezdése alapján 

településrendezési szerződést köt a Pilisvörösvár 578/2 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet 

szerint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.              

 

 

 

K.m.f. 

 

      

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

         polgármester             jegyző   
 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2023. március 14.       


