
 

 

 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. március 11-i rendes ülésén 

elfogadott határozatairól    

  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken a volt Muttnyánszky szakiskola épületének 

földhivatali térképen történő feltüntetéséhez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzat 

(HÉSZ) tárgyalásos eljárásban történő módosítását érintő tervezési terület 

kiterjesztéséről  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 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 kiterjeszti a Rákóczi utca 581 hrsz-

ú telken a volt Muttnyánszky szakiskola épületének jogszerűsítéséhez kapcsolódó, tárgyalásos 

eljárásban folytatott HÉSZ módosítást érintő területet úgy, hogy az 580, 581, 4525/12 hrsz-ú 

telkeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

     

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 0120/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

 

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

0120/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában – a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször 

módosított 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása 

érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály – Földhivatali Osztály 1. (Budakeszi) részére benyújtja.  

 

Az ingatlan tulajdonosa a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott 

célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati 

rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-2 övezeti előírásoknak megfelelően. 

 

Jelen határozatot a Képviselő-testület a következő feltételre tekintettel hozta meg: 

 

- A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség (igazgatási szolgáltatási 

díjak, földvédelmi járulék, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát terheli.  

 

- A közművek kiépítésével kapcsolatosan felmerülő összes költség az ingatlan 

mindenkori tulajdonosát terheli. Az ingatlan közműellátása az önkormányzattól nem 

kérhető, a közművek kiépítése (terveztetése, engedélyeztetése, stb.) az 

ingatlantulajdonos kötelezettsége és költsége.   

 

 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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- Ingatlantulajdonos tudomásul veszi, hogy az ingatlan megközelítését biztosító 0126 

hrsz-ú út járhatóvá tételének kötelezettsége és költsége az ingatlantulajdonost terheli. 

 

- A belterületbe vonáshoz szükséges változási vázrajz benyújtásával egyidejűleg 

ingatlantulajdonosnak be kell nyújtani a szabályozási vonal mentén történő leosztást. A 

leosztandó terület Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásához szükséges 

szerződést a telekalakítási Határozat alapján az Önkormányzat előkészíti. 

 

Határidő: 30 nap     Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői megbízására 

szóló pályázat kiírásáról 

 

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

jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 20/A. §-ban és 20/B. §-ban biztosított jogkörében 

eljárva a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezető megbízására az alábbi 

pályázatot írja ki. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  és 20/B.  §-ai 

alapján  

 

pályázatot hirdet 

a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár 

 magasabb vezetői megbízatásának ellátására 

 

1. Betöltendő munkakör: pénzügyi főelőadó 

2. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

3. A munkakör betölthetőségének kezdete: 2022. augusztus 16-tól 

4. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

5. A munkavégzés helye: Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár 

 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1. 

6. A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: magasabb vezető 

7. A magasabb vezetői megbízás időtartama: öt év határozott idő: 2022. augusztus 16-tól 

2027. augusztus 15-ig 

8. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Feladata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár vezetése, a munkáltatói feladatok 

gyakorlása, a gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok elkészítése, 

folyamatos karbantartása, könyvelési feladatok ellátása, az ellátási körébe tartozó, 

gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények és a Pilisvörösvár és Környéke 

Szociális Intézményfenntartó Társulás működésével összefüggő pénzügyi, számviteli 

és gazdálkodási feladatok irányítása, szervezése, ellenőrzése, fejlesztése. 

9. Illetmény, juttatások: Illetményének és juttatásainak megállapítására a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. 
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10. Pályázati feltételek: 

10.1 Végzettség: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében előírt végzettség.  

10.2  A pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel. 

10.3 Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret, SALDO, KKIGR, KGR-

K11 program ismerete. 

10.4 Legalább 5 éves, költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat.  

10.5  Legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

10.6  Büntetlen előélet. 

10.7  A magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás 

ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

10.8 Előnyt jelentő képesítések:  

- államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési szaktanácsadói végzettség,  

- vezetői gazdálkodás közszolgálati menedzser végzettség, 

- meglévő Áht. mérlegképes könyvelői regisztráció. 

 

11. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

11.1 Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. 

11.2 Harminc napnál nem régebbi, a büntetlen előéletet igazoló eredeti hatósági 

bizonyítvány (a kinevezés feltétele, hogy a Képviselő-testületi ülésen az eredeti 

hatósági bizonyítványt leadja), 

11.3 Részletes szakmai önéletrajz, 

11.4 Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, 

11.5 Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

11.6 Munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról, 

11.7 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

11.8  Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerinti nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

 

12. A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való 

közzétételétől számított harminc nap. 

13. A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, Dr. Fetter Ádám 

polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni 

„Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár intézményvezetői pályázat. Csak az 

önkormányzati Előkészítő és Bíráló Bizottság bonhatja fel.”) 

14. A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő hónap első 

képviselő-testületi ülése. 

15. A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A.  §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 

feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V. 12.) 

Kormányrendeletben foglalt előírások szerint.  

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (pályázati szakértői 

bizottság) személyes meghallgatása és javaslata után képviselő-testületi döntés, a 

közalkalmazotti törvény és végrehajtási utasításaiban szabályozott eljárásrend szerint. 
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16. A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje: 

- A személyügyi központ honlapján (www.kozigallas.hu): előreláthatóan 2022. 

március harmadik hetében 

- Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülés 

után 1 héttel 

17. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető:  

a 26-330-233/129 telefonszámon, illetve   a jakline@pilisvorosvar.hu  e-mail címen. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző  

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak 

ellátására beérkezett pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottság 

összetételének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Gazdasági 

Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett 

pályázatokkal kapcsolatos pályázati szakértői bizottsági feladatokat a Pénzügyi, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság lássa el. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző  

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Duna-

Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi működéséről szóló - a 

határozat mellékletét képező – beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvodája 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 

Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító 

működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

http://www.pilisvorosvar.hu/
mailto:jakline@pilisvorosvar.hu
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodája 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 

Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító 

működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda központi óvodája (Rákóczi u.) 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 

Német Nemzetiségi Óvoda központi óvodájának (Rákóczi u.) kötelező felvételt biztosító 

működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

  

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2022. (III. 11.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári 

Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító 

működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.                        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2022. (III. 11.) 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 (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 11.  


