
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. június 25-i rendes ülésen 

elfogadott határozatairól  
 
 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Tankerület áthelyezéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó 

egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvény alapján a Pilisvörösvári Tankerület számára a Pilisvörösvár, Puskin utca 

8. szám alatti ingatlan 1 irodahelyiségét és a közösen használt helyiségeket (összesen 40 m2) 

ajánlja fel bérleti jogviszony keretében történő használatra, tekintettel arra, hogy a Fő út 104. 

sz. alatti irodahelyiségekre kötött bérleti szerződése június végén megszűnik. A bérleti díj 1107 

forint/m2/hó + rezsi.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szokásos garanciákat tartalmazó bérleti 

szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2021. június 25.      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti tevékenység ellátására kötött 

szerződés módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy az Országos Mentőszolgálat 

főigazgatója által kezdeményezett, az orvosi ügyeleti díjak növelésére vonatkozó igényt 

1.022.292 forint/hó összegben jóváhagyja és annak fedezetét biztosítja. 

 

A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatát megillető támogatás figyelembevételével, a támogatás és a díjemelés közötti 

különbözetet, a tárgyévben összegszerűen havi 654.518 forintot (mindösszesen 4.581.626 

forintot) - 2021. június 1. napjától számítottan - a 2021. évi költségvetési rendelet Általános 

Tartalékának terhére biztosítja.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet működtetésére 

vonatkozó megbízási szerződés módosítását – az orvosi ügyelet fenntartásában közreműködő 

partnerek: Pilisszántó, Pilisszentiván Községek és Solymár Nagyközség Önkormányzatának az 

ügyeleti díjak emelését támogató határozata beérkezését követően – aláírja. 

 

Pilisvörösvár Önkormányzata a megbízási szerződés változtatásait az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

 

 

 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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a) az orvosi ügyeleti díjak mértéke Pilisvörösvár vonatkozásában a jelenlegi 1.487.126 

forint/hó összegről 2.509.418 forint/hó összegre növekszik, 

b) a díjnövekményt 2021. június 1. napjától kell alkalmazni, 

c) Az Országos Mentőszolgálat, mint megbízott vállalja, hogy a jelen határozatban 

rögzített díjtételeket 2024. december 31. napjáig változatlan mértékben fenntartja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata a közvilágítási hálózat korszerűsítése érdekében tervdokumentáció 

elkészíttetéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a kötelező alapfeladatot jelentő 

közvilágítási hálózat korszerűsítése érdekében tervdokumentáció elkészíttetésére szerződést 

köt az NRG-SZolg ’98 Kft-vel, 2.003.400 forint + Áfa, mindösszesen bruttó 2.544.318 forint 

ellenérték megfizetése mellett, amelynek fedezetét a 2021. évi költségvetési rendelet „Általános 

Tartalék” előirányzata terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvár város területén öt új gyalogátkelőhely tervezési feladataival 

összefüggésben tervező kiválasztásáról 

 

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

kivitelezésre is alkalmas engedélyeztetési terveket az alábbi öt helyszínre tervezett 

gyalogátkelőre vonatkozóan:  

1) Gárdonyi utca két oldalát összekötő gyalogátkelőhely a Szabadság utcai végpontnál 

2) Kisfaludy utca és a Tavasz utca kapcsolatánál létesítendő gyalogátkelőhelynél 

3) A „Csokonai utca” nevű buszmegállók között, a Szabadság utcán létesítendő 

gyalogátkelőhelynél és az ahhoz tartozó gyalogos felvezetőnél 

4) Vásártér bejáratánál 

5) A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal előtti és a Krausz mezőgazdasági szaküzlet előtti 

járdát összekötő szakasznál 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti öt helyszínre tervezett 

gyalogátkelőre vonatkozóan a kivitelezésre is alkalmas engedélyeztetési terveket az 

ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó Partner Mérnöki Iroda Kft.-vel bruttó 

5.705.475 forint árajánlatnak megfelelő díj ellenében készíttesse el és a szokásos jogi 

garanciákat tartalmazó tervezői szerződést kösse meg. 

 

A fedezet forrása a 2021. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 13. sora, Fejlesztési tartalék 

3.351.920 forint illetve 21. melléklet 16. sora, Általános tartalék 2.353.555 forint. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata a tervezett szabadidőközpont területén történő ingatlancserékről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy annak érdekében, 

hogy a tervezett szabadidőközpont területén minél nagyobb egybefüggő, Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő terület alakuljon ki, ezért az alábbi ingatlancsere 

szerződéseket köti meg. 

 

1.) Pilisvörösvár külterület 097/81 hrsz-ú, összesen 2997 m2 alapterületű, szántó művelési 

ágú ingatlannak, Vida Károly 42/100 tulajdoni hányadban, dr. Borókainé Vida 

Zsuzsanna 16/100 tulajdoni hányadban, Vida Zoltán 42/100 tulajdoni hányadban 

tulajdonosa. Az ingatlan a Szabályozási Terv szerint Ksp övezetben található. 

- Pilisvörösvár külterület 097/60 hrsz-ú, összesen 3153 m2 alapterületű, szántó művelési 

ágú ingatlannak Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban 

tulajdonosa. Az ingatlan a Szabályozási Terv szerint Kb-sp 2 övezetben található. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 097/60 hrsz-ú 1/1 arányú tulajdonában lévő 3153 m2 

alapterületű ingatlant elcseréli a Vida Károly 42/100; dr. Borókainé Vida Zsuzsanna 16/100; 

Vida Zoltán 42/100 42/100 arányú tulajdon hányadával-, 097/81 hrsz-ú összesen 2997 m2 

alapterületű ingatlant annak tulajdonosaival - csere jogcímén. 

Mivel az Önkormányzat 156 m2-rel nagyobb területet ad, mint amekkora területet kap, ezért a 

különbözet értékét, 1.000 forintos négyzetméter áron számolva összesen 156.000 forintot Vida 

Károly, Dr. Borókainé Vida Zsuzsanna és Vida Zoltán tulajdoni hányadaik arányában 

megfizetnek az Önkormányzatnak. 

 

2.) Pilisvörösvár külterület 097/98 hrsz-ú, összesen 3579 m2 alapterületű, szántó művelési 

ágú ingatlannak Weiszt György 1/2 tulajdoni hányadban tulajdonosa. Az ingatlan a 

Szabályozási Terv szerint Ksp övezetben található. 

- Pilisvörösvár külterület 097/98 hrsz-ú, összesen 3579 m2 alapterületű, szántó művelési 

ágú ingatlannak Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1/2 tulajdoni hányadban 

tulajdonosa. Az ingatlan a Szabályozási Terv szerint Ksp övezetben található. 

- Pilisvörösvár külterület 097/68, összesen 1790 m2 alapterületű, szántó művelési ágú 

ingatlannak Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonosa. 

Az ingatlan a Szabályozási Terv szerint Kb-sp 2 övezetben található. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 097/68 hrsz-ú 1/1 arányú tulajdonában lévő 1790 m2 

alapterületű ingatlant elcseréli a Wieszt György 1/2 arányú tulajdon hányadával a 097/98 hrsz-

ú összesen 3579 m2 alapterületű ingatlanból annak csere jogcímén. Mivel Wieszt György 1/2 

arányú tulajdoni hányada 1789,5 négyzetméter, így az elcserélt területek között lévő fél 

négyzetméter nagyságú különbségre tekintettel felek az elcserélt területek értékét azonosnak 

tekintik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmáról az 

érintetteket értesítse, az ingatlancseréhez és annak ingatlan-nyilvántartásbeli átvezetéséhez 

szükséges csereszerződést a jelen előterjesztésben előadottak szellemében aláírja.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata a Polgármesteri Hivatal személyi állományában három új 8 órás konyhai 

segítői státusz létrehozásáról 

 

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

Otthonnal kötött étkeztetési szerződésben vállalt szolgáltatás biztosítása érdekében három új, 8 

órás státuszt hoz létre a Főzőkonyha részére. 

 

A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő költségvetési rendeletmódosításnál a 

fenti módosításokat vezesse át a rendelet-módosítás tervezetén. 

 

Fedezet forrása a 2021. évi költségvetési rendelet 15. melléklet 26. sor - Szolgáltatások 

ellenértéke. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2021. (VI. 25.) 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 Jáki Réka és Irtzl Gábor járdaépítési 

pályázatát és a 2021. augusztusi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot -

110 m2 térkő és 72 db szegélykő- az ingatlantulajdonosok számára a 4181 hrsz.-ú ingatlan 

melletti járda megépítéséhez. A kivitelezés során a 01-5794-2/2020. 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 (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2021. (VI. 25.) 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 Angyalos Márta járdaépítési 

pályázatát és a 2021. augusztusi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot -

26 m2 térkő és 21 db szegélykő- az ingatlantulajdonosok számára a 4176 hrsz.-ú ingatlan 

melletti járda megépítéséhez. A kivitelezés során a 01-5695-2/2021. 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 (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2021. (VI. 25.) 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 Gyenes-Kiss Lilla járdaépítési 

pályázatát és a 2021. júliusi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot – 40 m2 

térkő- az ingatlantulajdonos számára a 1234 hrsz.-ú ingatlan melletti járda megépítéséhez. A 

kivitelezés során a 01-6559-2/2021. 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 (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2021. (VI. 25.) 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 Kolumbán Józsefné 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. A kérelmezőnek össze 

kellene állnia a szomszédos ingatlantulajdonosokkal, hogy a rendeletben minimális előírt 60 

méter hossz teljesülhessen.  

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.    

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2021. (VI. 25.) Kt. sz. 

határozata Dr. Gál József Miklós, az I. és III. számú fogorvosi körzet működtetőjének 

kérelméről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Gál József 

Miklósnak, a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. és III. sz. fogorvosi körzet 

működtetőjének 2021. 03. 22. napján kelt, az I. és III. számú fogorvosi körzetek összevonására 

vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel a körzetek összevonása a rendelési idő 50%-os 
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csökkentésével és a várakozási idők jelentős meghosszabbodásával rontaná a fogorvosi ellátás 

színvonalát, valamint megnehezítené a pilisvörösvári betegek hozzájutását az idejében történő 

fogorvosi ellátáshoz. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2021. (VI. 25.) 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, 2021. június 25.    


