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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. május 21-én  

elfogadott határozatairól     

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2021. (V. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi szociális feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi szociális 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadom. 

 

Határidő: azonnal Felelős: jegyző  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2021. (V. 21.) számú 

határozata a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése szerint a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

átfogó értékelést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2021. (V. 21.) Kt. sz. 

határozata Dr. Öveges Kristóf r. ezredes kapitányságvezetői kinevezésének támogatásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-ában biztosított jogkörben eljárva úgy 

döntök, hogy Dr. Öveges Kristóf r. ezredes úrnak a Budaörsi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését támogatom, munkájához sok sikert kívánok. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. május 21-i határozatai   
 

 

    

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2021. (V. 21.) Kt. sz. 

határozata a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásáról  

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

A Dr. Réthy Zoltán-díj alapításáról az egészségügy területén végzett munka elismerésére 

elnevezésű 23/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörben eljárva Dr. 

Szakmári Mária Magdolna reumatológus szakorvos részére szakmai tudása, a betegek iránti 

elkötelezettsége, emberséges szolgálata, lelkiismeretessége és magas színvonalú szakmai munkája 

elismeréseként Dr. Réthy Zoltán-díjat adományozok.  

 

Határidő: 2021. július 1.     Felelős: polgármester   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2021. (V. 21.) Kt. sz. 

határozata a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásáról (posztumusz)   

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

A Dr. Réthy Zoltán-díj alapításáról az egészségügy területén végzett munka elismerésére 

elnevezésű 23/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörben eljárva 

Marosiné Pánczél Ildikó főnővér részére több évtizeden át lelkiismeretesen, nagy szakmai 

tudással és erkölcsi tisztességgel végzett munkája, választott hivatása és a betegek iránti 

példamutató elkötelezettsége elismeréseként posztumusz Dr. Réthy Zoltán-díjat adományozok.  

 

Határidő: 2021. július 1.      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2021. (V. 21.) Kt. sz. 

határozata a feladatellátási megállapodás módosításának elfogadásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörben eljárva az alábbi határozatot hozom:  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata nevében eljárva úgy döntök, hogy mint a Pilisvörösvári 

Városgazda Nonprofit Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., cégjegyzék száma: 13-09-

205451) egyszemélyes gazdasági társaság alapítója, a tevékenység ellátásának feltételeiről 

szóló megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.   

 

Határidő: folyamatos  Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2021. (V. 21.) Kt. sz. 

határozata a „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan használatba adásra irányuló szerződés 

megkötéséről Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

 

 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. május 21-i határozatai   
 

 

    

Pilisvörösvár Város Önkormányzata nevében 10 év határozott idejű használati szerződést kötök 

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával a „Sváb Sarok” elnevezésű, Pilisvörösvár 

belterület 4273 helyrajzi számú, természetben Pilisvörösvár, Fő u. 104. szám alatti, „kivett 

üzlet, udvar” megjelölésű, mindösszesen 538 m2 területű ingatlan vonatkozásában.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

                                               

 

 

 

K.m.f. 

       

 

 

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. május 25.   


