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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. augusztus 16-i rendkívüli ülésén 

elfogadott határozatairól      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2022. (VIII. 16.) Kt. sz. 

határozata Közbeszerzési eljárás eredménye „Járdabeszerzés 2022” kivitelezőjének 

kiválasztása tárgyában 

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:   

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás 

nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint  

- 5 gazdasági szereplő felhívásával indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és 

eredményesnek hirdeti ki; 

- valamint az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Nadi Építő és Szolgáltató Kft.-t 

hirdeti ki nyertesnek, nettó 163.397.899 forint + Áfa - azaz bruttó 207.515.332 forint 

egyösszegű ajánlati árral és 60 hónap jótállással; 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződést a Nadi Építő 

és Szolgáltató Kft.- vel kösse meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Járdaépítés 2022” műszaki 

ellenőrzése tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárás keretében legkedvezőbb ajánlatot adó 

Pekostem Kft.-vel 1.750.000 forint + Áfa, azaz bruttó 2.222.500 forintos vállalási árral a 

szerződést kösse meg. 

 

A kivitelezéshez szükséges fedezet a 2022. évi költségvetési rendelet 23. melléklet 1. során, a” 

Báthory, Tavasz utcában út és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész” 

megnevezéssel rendelkezésre álló bruttó 30.516.460 forint összeggel, és a 21-es melléklet 12. 

során, a fejlesztési tartalék keretből további bruttó 179.221.372 forint összeggel biztosítható.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.          

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2022. (VIII. 16.) Kt. sz. 

határozata Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó házi gyermekorvossal, a Breier Egészségügyi 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság személyesen közreműködő tagjával történő 

szerződésmódosításról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Breierné Dr. 

Kovács Ildikó házi gyermekorvos 2022. 07. 18. napján kelt kérelmének megfelelően, a 

rendelési idő kibővülése miatt módosítja a Dr. Breierné Dr. Kovács Ildikó házi 

gyermekorvossal, a Breier Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

személyesen közreműködő tagjával fennálló, egészségügyi feladatok ellátásra szóló 

„Megállapodását”. 

 

 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. augusztus 16-i rendkívüli nyílt ülésén elfogadott határozatai   
 

  

2 

 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.             

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2022. (VIII. 16.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. számú fogorvosi körzetre 

vonatkozó tartós helyettesítés módosításának elfogadásáról 

 

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

Carabelli Kft.-nek, a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. sz. fogorvosi körzet 

működtetőjének 2022. 08. 02-án kelt kérelme alapján jóváhagyja a fogorvosi körzet tartós 

helyettesítésének módosítását.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tuberculum Carabelli Kft-vel fennálló 

egészségügyi feladatellátási szerződés módosításnak aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.           

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester             jegyző   

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Bándi Gyöngyike    

Pilisvörösvár, 2022. augusztus 16.        


