
 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. szeptember 17-i rendes ülésen 

elfogadott határozatairól  
 

  
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Friedrich Schiller Gimnázium és kollégium ingatlanának a fenntartónak 

történő átadásáról  

 

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

4203 hrsz-ú ingatlanra társasházat alapít, azzal a céllal, hogy az ekként megnyíló albetétekből 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 164. §-a, valamint a 25. § (6) 

bekezdése, mint törvényi kötelezés alapján az ingyenes tulajdonba adást, mint tulajdonos 

megejthesse a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére a nevelési-oktatási 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlanrészekre, külön szerződés alapján. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító okiratot, az SZMSZ-t és a 

Megállapodást az ingatlan használatára vonatkozóan aláírja, az így kialakuló albetétek közül a 

gimnázium és a kollégium ingatlanrészeket a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata részére ingyenes tulajdonba átadja. 

 

A tulajdonba adás után a használati szerződések módosításáról a Képviselő-testület új 

határozatban fog dönteni. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Sváb sarokra vonatkozó Használati megállapodás 3. mellékletét képező, a 

Sváb sarok működési feltételeiről, a közművelődési feladat megosztásáról szóló szerződés 

elfogadásáról 

 

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

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Fő u. 104. szám alatti ingatlan 

(továbbiakban: „Sváb sarok”) használatára vonatkozóan 2021. 05. 25-én kelt Használati 

megállapodás 3. mellékletét, mely a Sváb sarok működési feltételeiről, a közművelődési feladat 

megosztásáról szóló szerződést foglalja magában.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

 

 

 Dátum Aláírás 
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Jegyző    

Polgármester   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata az M-Gépész Kft.  Fő út 104. sz. alatti bérleményének megszüntetéséről és a 

Fő tér 1. sz. alatti helyiségre új bérleti szerződés megkötéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata az M-Gépész Kft. Bérlő részére új bérleményként 

biztosítja a Pilisvörösvár, Fő tér 1. sz. alatti ingatlanon található melléképület földszinti 29 m2 

alapterületű helyiségét. A Bérlővel megszünteti a Pilisvörösvár, Fő utca 104. sz. alatti 

ingatlanon található mintegy 25 m2 alapterületi épületrész bérleti szerződését.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatolt melléklet szerint a 

szokásos jogi garanciákat tartalmazó bérleti szerződést megkösse. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2021. (IX. 17.) 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 Iflinger Gábor járdaépítési pályázatát 

és a 2021. októberi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot – 9,2 m2 térkő - 

az ingatlantulajdonos számára a 3725/8 hrsz.-ú ingatlan melletti járda megépítéséhez. A 

kivitelezés során a 01-10996-2/2021. számon kiadott közútkezelői, tulajdonosi állásfoglalásban 

előírtakat be kell tartani.  

 

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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2021. (IX. 17.) 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 nem fogadja el Gyarmati Ferenc járdaépítési 

pályázatát, mert az nem felel meg a rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő egyik feltételnek 

sem: rövidebb mint 60 méter és az egyik csatlakozó járda burkolatlan, valamint nem járda 

hanem padkaburkolás történne. A felújítással a közterület rendezettebbé válik, ezért kérelmező 

saját forrásból megvalósíthatja azt. A kivitelezés során a 01-11156-2/2021. számon kiadott 

közútkezelői, tulajdonosi állásfoglalásban előírtakat be kell tartani.  

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata Michael Fogarasy-Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde 

Werischwar című monográfiájának reprint kiadásáról 

 

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

érdeklődésre való tekintettel 200 példányban, reprint formában kiadja Michael Fogarasy-

Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar című monográfiáját, 

melynek eladási árát 5.900 forintban állapítja meg. 

Michael Fogarasy-Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar című 

kötetének kiadásához a Képviselő-testület bruttó 841.500 forint keretösszeget biztosít. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a könyvkiadással kapcsolatos feladatok 

ellátására, valamint a kiadást támogatók részére a tiszteletpéldányok megküldésére. 

 

Fedezet: a 2021. évi költségvetési rendelet 16. melléklet 1. sora Működési célú 

pénzeszközátvétel egyéb civil szervezetektől 160.000 forint 16. melléklet 3. sora Működési célú 

pénzeszközátvétel háztartásoktól 190.000 forint, valamint a 21. melléklet Általános tartalék 

491.500 forint. 

 

Határidő: folyamatos                       Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójához való csatlakozásról 

 

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

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához, és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról aláírja. A Képviselő-testület elfogadja az ösztöndíjrendszerben való részvétel 

feltételrendszerét. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletének megfelelően kiírja a 

pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. 

  

A Képviselő-testület az ösztöndíj önkormányzati keretösszegét 2022. évben 500.000 forint 

összeghatárig biztosítja.  A beérkező pályázatokról a végső döntést at ÜOKB és a SZEB 

javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelettervezetet a 

fentiek alapján készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 

 

Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendeletben biztosítandó. 

 

Határidő: 2021. október 1.      Felelős: polgármester, jegyző  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola és a 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi 

körzetére vonatkozó véleményéről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 

2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításához javasolja az Érdi 

Tankerületi Központnak a jelenleg érvényes felvételi körzetlista további használatát. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata az Útőrházi gyalogátkelőhely kiépítéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 10. 

sz. főút 16+303 km szelvény gyalogos átkelőhely létesítését buszöböl áthelyezéssel (Útőrház 

u.) a Magyar Közút NZrt.-vel közösen kívánja megvalósítani, melynek érdekében az 

előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A 

megállapodás értelmében a Magyar Közút kötelezettséget vállal arra, hogy a közvilágítás 

kivételével a Projektet saját forrásból megvalósítja. A közvilágítási tervek elkészítésére, 

engedélyeztetésére és a közvilágítási munkarész saját forrásból történő megvalósítására, 

üzemeltetésére az önkormányzat vállal kötelezettséget. Önkormányzat vállalja, hogy a hatályos 

előírásoknak megfelelően elkészített közvilágítási terveket az építési engedély 

meghosszabbítására szóló kérelem benyújtása előtt, de legkésőbb 2021. október 31. napjáig a 

Magyar Közút rendelkezésére bocsájtja. A Magyar Közút vállalja a megvalósult létesítmény 

forgalomba helyezési engedélyének beszerzését, az önkormányzat azonban tudomásul veszi, 

hogy ennek feltétele a közvilágítási hálózat megvalósítása. 

Az önkormányzat az engedélyes tervekre kötött tervezői szerződés szerint rendelkezik az 

engedélyes tervek feletti tulajdonosi jogokkal, így a Képviselő-testület a tervek feletti 

rendelkezési jogot Magyar Közút NZrt. részére átadja. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező, az engedélyes tervek átadására vonatkozó 

megállapodást aláírja, valamint a kivitelezésre vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást megkösse. 

A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítási terveket az új elektromos 

szabványnak megfelelően készíttesse el, és a közvilágítás kivitelezésének költségeinek 

pontosítását követően a közvilágítás kivitelezését a fedezet biztosítása céljából terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a „Vis maior pályázat Mátyás király utca hrsz 1157/1 hídfő felvízi 

szárnyfalának helyreállítása” kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

1. Az ajánlati felhívás és a Schlick András 2020. szeptemberi műszaki szakvélemény 

alapján adott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja, 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert Stone Dekor Kft.-vel 5.000.000 + Áfa, azaz bruttó 

6.350.000 forint egyösszegű szerződéses összeggel 2021. december 15-i befejezési 

határidővel   szerződés megkötésére. 

 

Fedezet forrása: A vis maior pályázat Támogatói okiratában szereplő 2.922.969 hídfősérülésre 

valamint talajmechanikára, terv készítésére, műszaki ellenőrre és kiválasztás bonyolítására 

összesen 3.440.000 forint összeg áll rendelkezésre.   

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata díszpolgári cím adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Molnár Sándor kőfaragó mester 

részére magas szintű szakmai tudása, a város több pontján látható alkotásai,  a művészetek iránti 

elkötelezettsége, városunk közössége érdekében végzett önzetlen munkája, közéleti, mecénási 

tevékenysége és példás segítőkészsége elismeréseként Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata posztumusz díszpolgári cím adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Botzheim István egykori 

polgármester részére Pilisvörösvár fejlődéséért végzett lelkiismeretes és maradandó 

eredményeket örökül hagyó tevékenysége, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában 

betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

címet adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Hoós Sándor zenepedagógus, 

zenekarvezető részére városunk zenei és kulturális életéért végzett elhivatott, maradandó és 

kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet 

adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Zsámboki Szabolcs részére a német 

nemzetiségi szokások és hagyományok feltárása, dokumentálása, ápolása és továbbadása 

területén végzett értékmentő és értékőrző tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért 

emlékérmet adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen szavazatával hozta.     

  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Polgárőre 

Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuck Bálintot, a Liget Polgárőr 

Egyesület elnökét Pilisvörösvár közbiztonságának megóvása és javítása területén kifejtett 

kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított „Év Polgárőre Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Tűzoltója 

Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pfeiffer Ferencet, a Pilisvörösvári 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét több mint három évtizedes, kimagasló önkéntes tűzoltói 

tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által 

alapított „Év Tűzoltója Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért 

Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sax Lászlót, Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi Önkormányzata elnökét a német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nemzetiségi 

hagyományok átörökítése és a német nemzetiségi identitástudat erősítése érdekében kifejtett 

több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye 

Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért Díj” adományozására.        

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Testnevelési és 

Sport Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bilau Csabát, a Pilisvörösvári 

Utánpótlás Futball Club elnökét a labdarúgó-utánpótlásnevelés területén hosszú ideje kifejtett 

kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított „Testnevelési és Sport Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év 

Gazdálkodója Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ziegler István pilisvörösvári 

gazdálkodót a mezőgazdasági termelés során használt környezetbarát technológiák 

meghonosítása érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért felterjeszti a Pest Megye 

Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Gazdálkodója Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Iparosa Díj” 

adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátrai Zsolt üveges vállalkozót 

több évtizedes kimagasló iparosi tevékenységéért, valamint a város közösségének mindenkori 

önzetlen szolgálatáért felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított 
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„Év Iparosa Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2021. (IX. 17.)   Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év 

Kisvállalkozása Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Maszlag Marianna vállalkozót a 

város közösségének önzetlen szolgálatáért felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított „Év Kisvállalkozása Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2021. (IX. 17.) 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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

   

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

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

            polgármester      jegyző   

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2021. szeptember 20.     


