
 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. november 26-i rendkívüli ülésen 

elfogadott határozatairól  
 

 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2021. (XI. 26.) Kt. sz. 

határozata az Országos Bringapark Programban való részvételről, pumpapálya 

létesítésére irányuló pályázat benyújtásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

az Országos Bringapark Program 2022 pályázati felhívásának megfelelően a Pilisvörösvár, 

Szabadság utca - Dugonics utca találkozásánál lévő 031-es helyrajzi számú, önkormányzati 

tulajdonú területen pumpapálya megvalósítására.  

A beruházás tervdokumentációjának elkészítésére a beérkezett pályázatok alapján Sebestyén 

Krisztián ev.-val köt szerződést. A Képviselő-testület a pályázati önrészhez szükséges, 

maximum 20.000.000 forintos fedezetet a 2021. évi költségvetés Általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület vállalja a pályázati kiírásban szereplő valamennyi megvalósítási, 

fenntartási, üzemeltetési feltétel maradéktalan betartását. E körben különösen a bringapark 

tervezett területét rendelkezésre bocsátja, a fenntartási időszakban az üzemeltetéshez 

teljeskörűen hozzájárul, továbbá vállalja a kiírásban szereplő, kötelező üzemeltetést, fenntartást 

és az előírt rendezvények szervezését is.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat előkészítésére, 

részeként a tervezési szerződés megkötésére, pályázatírói közreműködő igénybevételére, a 

pályázathoz szükséges valamennyi nyilatkozat kiadására és a pályázat benyújtására. 

    

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. december 17.  Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   
 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2021. (XI. 26.) Kt. sz. 

határozata a 3961/A-3 helyrajzi számú, Pilisvörösvár, Fő utca 91. szám alatti 

önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3961/A-3 

helyrajzi számú, Pilisvörösvár, Fő utca 91. szám alatti, 80 m² alapterületű önkormányzati 

bérlakást ismételten bérbe adja határozott időre, egy év időtartamra Mihályfiné Bánóczi Ildikó 

és Mihályfi Béla bérlők részére. A bérleti díjat a Képviselő-testület havonta 100.000 forintban 

állapítja meg. A bérleti szerződést a felek közös rendelkezése alapján közjegyző által 

ellenjegyzett okiratba kell foglalni, amelynek költsége a Bérlőt terheli. 

 

A Bérbeadó és a Bérlő számára biztosított a szerződés lejárat előtti, 30 napos felmondásának 

lehetősége. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó bérleti 

szerződést, és jogügylethez szükséges minden egyéb jognyilatkozatot aláírjon. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   
 
 

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

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

            polgármester      jegyző   
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2021. november 26.  
 

 
 


