
1 

 

 

 

 

 
 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendkívüli ülésén 

elfogadott határozatairól      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2022. (X. 27.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvoda (Zrínyi 

utca 48.) tálalókonyhájának és kapcsolódó helyiségeinek felújításáról 

 

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

Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvoda (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.) 

tálaló konyhájának és kapcsolódó helyiségeinek építészeti, gépészeti, elektromos felújítását és 

a födém szigetelését elvégezteti.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérési eljárás alapján fenti 

projektre legjobb ajánlatot adó Novemberi Hajnal 2001 Kft. -vel, bruttó 32.174.675 forintos 

összeggel megkötendő vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A Képviselő-testület a kivitelezéshez a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetési rendelet 

21. mellékletének „Fejlesztési tartalék” keretén biztosítja. 

 

Határidő: 2022. november 4.     Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2022. (X. 27.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 5 tagóvodájában világítótestek 

cseréjéhez kivitelező kiválasztásáról és anyag vásárlásáról 

 

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

Német Nemzetiségi Óvoda 5 tagóvodájában a lámpatestek cseréjét korszerű kivitelű ledes 

lámpatestekre támogatja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ajánlatkérési eljárásban a 

legkedvezőbb ajánlatot adó Ampernet Kft.-vel 2.165.440 forint + Áfa, azaz bruttó 2.750.109 

forint vállalkozói díjjal az árajánlatnak megfelelően a szokásos jogi garanciákat tartalmazó 

vállalkozói szerződést megkösse. 

Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezéshez szükséges 

anyagokat a legkedvezőbb ajánlatot adó Ampernet Kft.-től 4.063.770 forint + Áfa, azaz bruttó 

5.160.988 forint értékben megrendelje. 

 

Az összesen bruttó 7.911.097 forint fedezet forrása a 2022. évi költségvetés 21. mellékletében, 

a fejlesztési tartalék soron biztosított. 

 

Határidő: 2022. november 4.     Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2022. (X. 27.) Kt. sz. 

határozata közbeszerzési eljárás eredményéről „Bölcsődeépítés” kivitelezőjének 

kiválasztása tárgyában 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (2) bekezdése b) pontja szerint 

nemzeti hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás szabályai szerint 

- Az I. rész – Bölcsődeépület építése tekintetében a közbeszerzési eljárást eredményesnek 

hirdeti ki; 

- Az I. résznél az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Novemberi Hajnal 2001 

Kft.-t hirdeti ki nyertesnek, nettó 628.268.927 forint + Áfa - azaz bruttó 797.901.537 

forint egyösszegű ajánlati árral; 

- A II. rész – Kertépítés tekintetében a közbeszerzési eljárást eredményesnek hirdeti ki; 

- A II. résznél az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Építő- és Épületkarbantartó 

Zrt.-t hirdeti ki nyertesnek, nettó 21.995.526 forint + Áfa - azaz bruttó 27.934.138 forint 

egyösszegű ajánlati árral; 

- A III. rész – Út- és közműépítés tekintetében a közbeszerzési eljárást eredményesnek 

hirdeti ki; 

- A III. résznél az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Bamax Work Kft.-t hirdeti 

ki nyertesnek, nettó 45.634.270 forint + Áfa - azaz bruttó 57.955.523 forint egyösszegű 

ajánlati árral; 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési szerződéseket a 

Novemberi Hajnal 2001 Kft.- vel, az Építő- és Épületkarbantartó Zrt.-vel, valamint a Bamax 

Work Kft.-vel kösse meg. 

 

A kivitelezéshez szükséges fedezet forrása: Az IKT-2021-302-I1-00000017/0000018 

iktatószámú támogató okirat alapján a bölcsőde projektje összesen 567 millió támogatása, mely 

az Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett számláján rendelkezésre áll. A hiányzó 

szükséges fedezetet a Támogató Szervezetnek kell biztosítania, mert a vállalkozási szerződések 

csak ekkor tudnak hatályba lépni. 

A Képviselő-testület ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogató Szervezet felé 

benyújtsa korábbi kérelme kiegészítését a tényleges adatok alapján a pótfedezet biztosítása 

ügyében Pilisvörösvár Önkormányzata nevében.     

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2022. (X. 27.) Kt. sz. 

határozata közbeszerzési eljárás folytatásáról „Bölcsődeépítés” eszközbeszerzés 

tárgyában 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján 

- A IV. rész – Bútor eszközbeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárást 

eredménytelennek hirdeti ki; 

- Az V. rész – Felszerelések eszközbeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárást 

eredménytelennek hirdeti ki; 

- A VI. rész – Textil eszközbeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárást 

eredménytelennek hirdeti ki; 
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- A VII. rész – Játék eszközbeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárást 

eredménytelennek hirdeti ki; 

- A VIII. rész – Informatika eszközbeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárást 

eredménytelennek hirdeti ki.   

 

Továbbá Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV., VI. 

és VII. rész tekintetében a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti nyílt eljárást indít. 

Az V. és VIII. rész tekintetében pedig a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja szerint hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárást indít 3 piaci szereplő meghívásával, illetve – amennyiben a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, vagy a Kijelölt 

Felelős Ellenőrző Szervezet (Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya), illetve 

bármely más hatóság (Közbeszerzési Hatóság) ehhez nem járul hozzá – úgy szintén a Kbt. 112. 

§ (1) bekezdés b) pontja alapján indít nemzeti nyílt eljárást. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2022. (X. 27.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) pontja és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalának a 41/2021. (IV. 23.) Kt. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzatának a jelen határozat melléklete szerinti módosítását, a jelen határozattal 

módosított egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző   

 

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: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. október 27.        


