
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. július 16-i rendes ülésen 

elfogadott határozatairól  
 
 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata szerződésmódosításról a pilisvörösvári bányatavaknál lévő horgászbódék és 

stégek vonatkozásában  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pilisvörösvári 

bányatavaknál lévő horgászbódék és stégek vonatkozásában 2017. évben kötött egyedi 

megállapodásokat - az egyes szerződő felekkel akarategységben – hatályon kívül helyezi, ezzel 

egyidejűleg a jelen határozat mellékletét képező tartalommal új megállapodást fogad el.  

Az új megállapodás szerint a bányatavaknál lévő bódék, stégek és egyéb felépítmények 

megmaradásának alapja a természetbe illeszkedés megléte, az esztétikus, tiszta és 

balesetmentes környezet kialakítása.  

A megállapodás aláírásával egyidejűleg a Képviselő-testület – akarategységben a Pilisvörösvári 

Horgász Egyesülettel – módosítja a 2017. évben kötött haszonbérleti szerződés 9. pontját is oly 

módon, hogy annak eddigi szövege helyére „A Haszonbérlő vállalja, hogy a tavak partján lévő 

bódék, stégek és egyéb építményekre vonatkozó, 2021-ben megkötött új egyedi 

megállapodásokban rögzített vállalások, feltételek, kötelezettségek megismertetése, betartatása 

kapcsán a Haszonbérbe adóval együttműködik és támogatja Haszonbérbe adót a bányatavak 

környékén található közös fejlesztési szándékok érvényre juttatása érdekében” szövegrész 

kerül.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert bódékra, stégekre vonatkozó egyedi 

megállapodások, továbbá a Pilisvörösvári Horgász Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés 

módosításának aláírására.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 7 igen, 3 nem és 2 

tartózkodás szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a lakossági járdapályázat elbírálásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági kezdeményezésre 

önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló 8/2021.(IV.26.) 

önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy elfogadja Wochauer Gizella járdaépítési 

pályázatát és a 2021. évi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot -35m2 

térkő- az ingatlantulajdonos számára a 1028 hrsz.-ú ingatlan melletti járda megépítéséhez. A 

kivitelezés során a 01-6562-2/2021. számon kiadott közútkezelői, tulajdonosi állásfoglalásban 

előírtakat be kell tartani. 
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A szükséges fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 49/2021. (IV. 27.) Kt. sz. 

határozatában foglaltaknak megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 4. során 

(járdaépítés) biztosított. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 1262 hrsz-ú ingatlanon felépült mentőállomás 

épületfeltüntetéséről és használatára vonatkozó megállapodás elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Pilisi 

Medence Egészségügyi Alapítvány által az Önkormányzat tulajdonában lévő Pilisvörösvár, Fő 

utca 130/A. szám, és 1262 hrsz-ú - a Pilisvörösvári Szakrendelő - ingatlanán felépített 

mentőállomás épületének feltüntetésével az épület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 

tulajdonába kerül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az épület használatára 

vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 1999 hrsz-ú ingatlanból 31 négyzetméter nagyságú terület 

ingyenes átadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában végzett Északi Duna-híd – Pilisvörösvár 

vasútállomás rekonstrukció során - a Fő utca – Piliscsaba utcai csomópont kiépítésével az 1999 

hrsz-ú ingatlannak az országos közút részét képező területét  a Pest megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya által engedélyezett  52.072/2/504 munkaszámú 

változási vázrajz szerint - keletkező 1999/3 hrsz-ú, 31 négyzetméter nagyságú kivett országos 

közút megnevezésű ingatlant térítésmentesen a Magyar Államnak átadja.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, 

az 1999/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló megállapodást aláírja. 

  

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (b) pontjában rögzített hatáskörében eljárva úgy 

határoz, hogy elindítja a településrendezési eszközökre vonatkozó felülvizsgálati eljárást és az 
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ahhoz kapcsolódó egyeztetési eljárást, a jelen határozat mellékletét képező, a módosítással 

érintett feladatokra vonatkozó táblázatban foglaltak szerinti tartalommal. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök felülvizsgálatához tervező kiválasztásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a településrendezési 

eszközökre vonatkozó felülvizsgálati eljárás lefolytatására árajánlatokat kért be, amelyek 

értékelését követően úgy dönt, hogy szerződést köt az összességében legjobb ajánlatot benyújtó 

Völgyzugoly Műhely Kft-vel. A szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelete tartalmazza. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 11 igen és a 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 4273 hrsz-ú ingatlanon a bérleti szerződés felbontásáról és a 

Pilisvörösvár 104 hrsz-ú ingatlanon új bérleti szerződés aláírásáról 

 

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

4273 hrsz-ú, Fő utca 104. szám alatti épület helyiségeinek használatára vonatkozó határozatlan 

idejű bérleti szerződést felbontja a Klebelsberg Központ Érdi Tankerületével.  

Egyúttal az új helyszínre, a Pilisvörösvár, 104 hrsz-ú, Puskin utca 8. szám alatti épület 

helyiségeire Pilisvörösvár Város Önkormányzata határozatlan idejű bérleti szerződést köt az 

MNV Zrt-vel. A bérleti szerződés aláírásáig határozott idejű bérleti szerződést köt a 

Klebelsberg Központ Érdi Tankerületével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. számú fogorvosi körzetre 

vonatkozó tartós helyettesítés elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DentoGál Kft.-

nek, a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. sz. fogorvosi körzet működtetőjének 2021. 07. 

09-én kelt kérelme alapján, 2021. 08. 01. napi hatállyal elfogadja a fogorvosi körzet tartós 

helyettesítéssel történő ellátását. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a DentoGál Kft-vel fennálló egészségügyi 

feladatellátási szerződés-módosításnak az aláírására. 
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Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata az alpolgármesteri tisztség módjának megváltoztatásáról 
 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 64. § (2) bekezdése alapján, az 

Alpolgármester egyetértésével megváltoztatja Strack Bernadett alpolgármesteri tisztsége 

betöltésének módját. Ennek értelmében Strack Bernadett Alpolgármester tisztségét 2021. 

augusztus 1. napjától főállásban látja el. 

 

A Képviselő-testület Strack Bernadett Alpolgármester illetményét 2021. augusztus 1. napjától 

628.000 forint összegben, költségtérítését 97.210 forint összegben, nyelvpótlékát 23.190 forint 

összegben határozza meg.   

 

A fedezet forrása a 2021. évi költségvetési rendelet 2/2 táblázatának személyi juttatások sora. 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata jutalom megállapítására a Pilisvörösvári Városgazda Kft. ügyvezetője részére 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a 

Pilisvörösvári Városgazda Kft. ügyvezetője részére 1 havi illetményének megfelelő, bruttó 

630.000 forint jutalmat állapít meg, amelynek fedezetét a gazdasági társaság működési kiadásai 

tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 7 igen és 5 tartózkodás 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a alapján Dr. Fetter Ádám 

polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt 

ütemterv alapján – jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.    

 

Határidő: folyamatos       Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2021. (VII. 16.) Kt. sz. 

határozata a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos tájékoztatót.                          

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                 

 

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

 

   

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2021. július 16.    


