
 

 

 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. március 4-i rendkívüli ülésén 

elfogadott határozatairól    

 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása kapcsán kialakult vis maior 

helyzetben megkötött számlák utólagos jóváhagyásáról   

 

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

Magyarország Zrt. végelszámolása kapcsán kialakult vis maior helyzetben a K&H Bank Zrt.-

vel és OTP Bank Nyrt.-vel megkötött számlák megkötésével - amelyekre az átmeneti 

gazdálkodás biztosítása céljából volt szükség – egyetért és azt utólagosan jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata az OTP Bank Nyrt.-vel 2022. márciustól kezdődő határozatlan idejű 

folyószámla-vezetési szerződés és a 2022. évre szóló folyószámla-hitel szerződés 

aláírásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OTP Bank Nyrt. 

2022. március 3. napján kelt folyószámla-vezetési és a folyószámla-hitelre vonatkozó ajánlatát 

elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. 

végelszámolása kapcsán kialakult vis maior helyzetben a legjobb ajánlatot adó az OTP Bank 

Nyrt.-vel az ajánlati feltételeknek megfelelően, 2022. márciustól kezdődő határozatlan idejű 

folyószámla-vezetési szerződést megkösse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az az OTP Bank Nyrt.-vel az ajánlati 

feltételeknek megfelelően a 200.000.000 forintos folyószámla-hitel szerződést 2022. december 

31-ig terjedő időszakra aláírja.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata az K&H Bank Zrt.-vel forgóeszköz hitelszerződés aláírásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&H Bank Zrt.-

nek a 2022. március 2. napján kelt ajánlatát elfogadja. 
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Polgármester   
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. 

végelszámolása kapcsán kialakult vis maior helyzetben a gazdálkodás és működés feltételeinek 

biztosítása céljából a K&H Bank Zrt.-vel az ajánlati feltételeknek megfelelően, forgóeszköz 

hitelszerződést kössön 100.000.000 forint éves keretre. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata a magánszemélyek kommunális adó befizetésének késedelmi pótlékjával 

összefüggésben 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális 

adó befizetésének késedelmi pótlékjáról - a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása 

kapcsán kialakult vis maior helyzettel összefüggésben az alábbiak állapítja meg:  

- A kialakult helyzetre tekintettel a korábban kézbesített helyi adó csekkek visszavonásra 

kerültek. 

- Az új számlák megnyitása, az új csekkek megrendelése és kézbesítése a fizetési 

határidőig nem biztosítható. 

 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a magánszemély kommunális adójában, a 2022-es adóév 

első féléves adójának vonatkozásában a késedelemi pótlék felszámításától 2022. április hó 15. 

napjáig eltekint.  

 

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

adószakrendszer átállítására vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző/aljegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata az Útőrházi gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Útőrházi 

gyalogátkelőhelynél a közvilágítási hálózatot az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-

vel kiépítteti. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel az aktív és passzív elemek kiépítésére 

vonatkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően 6.340.992 forint + Áfa, azaz bruttó 8.053.060 

forint összeggel a kivitelezési szerződést megkösse. 

 

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

rendeletének 22. melléklete 5. sora és az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata a szavazatszámláló bizottságokba új póttag megválasztásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (II. 11.) Kt. sz. 

határozatával megválasztott szavazatszámláló bizottságok egy fő póttagjának lemondása miatt, 

a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. 

§ (1) bekezdése alapján települési szinten megválasztja a szavazatszámláló bizottságok új 

póttagjaként az alábbi személyt: 

 

Póttag: 
- Deák Valéria     2085 Pilisvörösvár, Fogoly utca 2. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

              

 

 

K.m.f. 

      

 

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

            polgármester      jegyző   
 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. március 7.  


