
 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. április 23-án  

elfogadott határozatairól    

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata az önkormányzat és a költségvetési szervei belső kontrollrendszeréről szóló 

polgármesteri és vezetői nyilatkozatok elfogadásáról  

 

A polgármester és az önkormányzati intézmények vezetői által benyújtott a belső 

kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, amelyeknek tartalmát az abban foglaltak 

alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § és a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján elfogadom. 

 

Úgy döntök, hogy a Bkr. alapján a polgármester és az alábbi önkormányzati költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről szóló vezetői nyilatkozatokat jelen előterjesztés melléklete 

szerint elfogadom. 

- Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 

- Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal,  

- Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár, 

- Pilisvörösvári Szakrendelő,  

- Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda,  

- Művészetek Háza  Kulturális Központ és Városi Könyvtár,  

- Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző, intézményvezetők

      

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a 2020. évi belső ellenőrzési jelentés 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:  

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (4) bekezdése, a 70. § (1) bekezdése 

alapján, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésének megfelelően Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatánál lefolytatott 2020. évi belső ellenőri vizsgálatokról szóló ellenőrzési jelentést 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról 

 

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

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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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 67. § b) pontja 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a jelen határozat 

mellékletét képező Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzatát elfogadom. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló jegyzői 

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 81. § (3) 

bekezdés f) pontja alapján előterjesztett, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2020. évi 

munkájáról szóló jegyzői beszámolót elfogadom. 

Az elfogadott beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. éves beszámolójának a 

jóváhagyásáról 

 

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 Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 

éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom. 

 

Határidő: folyamatos  Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzat 

módosításának jóváhagyásáról 

 

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 Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 
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Javadalmazási Szabályzat módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyom. 

 

Határidő: folyamatos  Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata jutalom megállapítására Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Alpolgármestere részére 

 

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: 

 

Strack Bernadett Alpolgármester részére kiemelkedő szakmai munkája értékelése alapján, 

annak elismeréseként 6 havi tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 1.884.600 forint összegű jutalmat 

állapítok meg, amelynek fedezetét Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési 

rendeletének önkormányzati személyi kiadási előirányzata tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával fennálló Közigazgatási 

szerződés (korábban: Együttműködési megállapodás) szövegének módosításáról 

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 nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § alapján a Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi Önkormányzata és Pilisvörösvár Város Önkormányzata között fennálló, 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (II. 05.) Kt. sz. 

határozatával és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2015. (I. 26.) sz. 

határozatával elfogadott, majd Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

197/2015. (XII. 17.) Kt. sz., 198/2016. (XII. 15.) Kt. sz., 7/2018. (I. 25.) Kt.sz., 6/2019. (I. 24.) 

Kt. sz., 1/2020. (I. 23.) Kt. sz. és 11/2021 (II. 12.) Kt. sz. határozataival, valamint Pilisvörösvár 

Német Nemzetiségi Önkormányzata 123/2015. (XII. 16.) sz., 91/2016. (XII. 14.) sz., 1/2018. 

(I. 29.) sz., 1/2019. (I. 23.) sz., 94/2019. (X. 28.) sz. és 5/2021. (II. 09.) sz. határozataival 

jóváhagyott módosított Együttműködési megállapodását felülvizsgáltam, és a következő 

módosítással jóváhagyom: 

-  A megállapodás megnevezése a címben és a szövegben: „Közigazgatási szerződés”-re 

módosul. 

-  Az I. pont kiegészül az alábbi új bekezdéssel:  

„A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 

harminckét órában ingyenesen biztosít egy önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi, 

technikai eszközökkel felszerelt helyiséget, viseli a helyiséghez, továbbá a helyiség 

infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket.” 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, NNÖ elnök 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének 

őrsparancsnoka által Pilisvörösvár Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről készített 

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 Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a PMRFK 

Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének őrsparancsnoka által Pilisvörösvár 

Város 2020. évi közbiztonsági helyzetéről készített 13010/1345/2021. ált. számú, a határozat 

mellékletét képező beszámolót elfogadom.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021. (IV. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 6162 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 

úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6162 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - a Helyi Építési 

Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok 

megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási engedélykérelmet a Budakörnyéki Járási 

Földhivatalhoz benyújtja.  

 

Az ingatlan tulajdonosa a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott 

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

jóváhagyott Szabályozási terv szerint Lke-4 övezeti előírásoknak megfelelően. 

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség és kötelezettség (igazgatási 

szolgáltatási díja, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát, mint kérelmezőt terheli.  

 

Határidő: 30 nap      Felelős: polgármester   

 

 

 

K.m.f. 

       

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. április 23.  


