
 

 

 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2023. február 21-i rendes ülésén 

elfogadott határozatáról        

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 

közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2022. évi beszámolójának és 

2023. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 

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

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörben eljárva a Művészetek Háza - 

Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár közművelődési és közgyűjteményi 

tevékenységéről szóló, 2022. évi szakmai beszámolóját és 2023. évi munkatervét a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.       

   

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Szakrendelő 2022. évi beszámolójának és 2023. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése f) pontjában biztosított jogkörben eljárva 

a Pilisvörösvári Szakrendelő 2022. évi szakmai beszámolóját és 2023. évi munkatervét a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata az Áht. 29/A. § szerinti, Pilisvörösvár Város Önkormányzata fizetési 

kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összegének 

elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, és a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre 

várható összegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.      

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadásáról 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint a tulajdonosi jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy 

jóváhagyja a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 2023. évre szóló üzleti tervét.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a gazdasági társaság üzleti 

tervét a jelen határozat szerint hajtsa végre. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 

módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. június 20-

án kelt, Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 

között létrejött vállalkozási szerződés kivitelezési határidejét és a szerződésben meghatározott 

vállalkozói díjat módosítja. 

A Képviselő-testület a Pilisvörösvár, Budai utca 10. A. 1. em. 6. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú lakás felújítási munkáinak véghatáridejét, a gázszolgáltatás visszakapcsolásának 

idejétől számított 2 hónapban állapítja meg. 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja a vállalkozói díj módosítását 10.017.104 forint + Áfa, 

azaz bruttó 12.721.722 forint összegre. A bruttó 3.225.546 forint növekmény fedezete 

Pilisvörösvár Önkormányzata 2023. évi költségvetésében biztosított. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen, 2 nem és 1 

tartózkodás szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár város településrendezési eszközei módosításához tartozó 

záróvéleményezési anyag kiegészítéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2021. (VII. 

16.) Kt. sz. határozatával elindított településrendezési eszközei felülvizsgálata és módosítása 

ügyében az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 40. §-a szerint lefolytatott eljárás során a Völgyzugoly Műhely Kft. által készített 

„Pilisvörösvár Településrendezési eszközök módosítása teljes eljárásban” c. módosított 

tervdokumentációban található beépítésre szánt területek kialakítását elfogadja és döntésével 

igazolja, hogy a dokumentáció 12. , 14. , 17. , 18. , 20. és 21. számú módosítással érintett 

területére tervezett kialakítás céljára a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs más 

megfelelő terület. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről készült Képviselő-testületi 

határozatot küldje meg az Állami Főépítész hatáskörében eljáró Pest Vármegyei 

Kormányhivatalnak záró szakmai véleményezés kiegészítése céljából.  
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Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Helyi Építési Szabályzat és a Településkép védelméről szóló rendelet 

részleges módosításához településtervező kiválasztásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ Hálózati 

Kft. villamos energia hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzat 

(HÉSZ) és a Településkép védelméről szóló rendelet (TKR) részleges módosításának 

terveztetését megindítja, valamint az ezt megalapozó Főépítészi feljegyzést elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti projektre legjobb ajánlatot adó 

Völgyzugoly Kft. -vel, bruttó 3.175.000 forintos összeggel megkötendő tervezési szerződés 

aláírására.  

 

A Képviselő-testület a szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos                      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata az ELMŰ Hálózati Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírásáról 
 

Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az ELMŰ Hálózati Kft a 

villamos-energia hálózatának fejlesztési felajánlását és jóváhagyja az ELMŰ Hálózati Kft-vel 

a fejlesztés megvalósítását megalapozó együttműködési megállapodást az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

      

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

szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

170/2022. (XII. 15.) Kt. sz. határozattal elfogadott településrendezési megállapodás 

módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pilisvörösvár 

településrendezési eszközeinek felülvizsgálata keretében, az Épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a és a 28. § (1) bekezdése alapján 

településrendezési szerződést köt a Pilisvörösvár 2517, 2518 és 2519 helyrajzi számú telkek 

vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező módosított településrendezési 

szerződéstervezet szerint. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a kivitelező kiválasztása tárgyában indított „Közvilágítási rendszer 

korszerűsítése Pilisvörösváron” közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése alapján 5 gazdasági 

szereplő felhívásával indított közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek hirdeti ki, 

és az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó GREP Green Public Lighting Zrt. -t hirdeti ki 

nyertesnek 144 hónapos futamidejű konstrukcióval, havi nettó 2.066.186 forint + Áfa - azaz 

mindösszesen bruttó 377.864.143 forint ajánlati árral. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a GREP Green Public Lighting Zrt. -vel megköti a 

komplex közvilágítási szerződést korszerűsítésre és üzemeltetésre, és az üzletrész adás-vételi 

szerződést.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, és a 

konstrukcióhoz szükséges kormányzati hozzájárulás megkérésére.  

A konstrukcióra vonatkozó szerződések csak akkor lépnek hatályba, amikor a konstrukcióra az 

Önkormányzat megkapja a kormányzati hozzájárulást. 

 

Fedezet forrása: a szerződés időtartama alatt az adott évi költségvetési rendelet biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a civil szervezetek 2023. évi támogatási keretének felosztásáról 

 

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

társadalmi szervezetek támogatásának módjáról szóló 22/2022. (XI. 21.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati 

rendeletnek megfelelően Pilisvörösvár Város Önkormányzata a pilisvörösvári székhelyű civil 

társadalmi szervezetek számára a jelen határozat mellékletét képező táblázatban foglalt 

összegekben pénzbeli támogatást biztosít, pénzeszközátadásként. A támogatásról minden 

szervezet esetében támogatási szerződés megkötésére kerül sor. 

A támogatások kiutalásának feltétele a fenti szervezetekkel támogatási szerződés megkötése, 

valamint a sporttelepet vagy más önkormányzati létesítményt használó szervezetek esetében 

pályahasználati, ill. helyiséghasználati megállapodás megkötése.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti 

támogatási összegekre kösse meg a támogatási szerződéseket. 

 

Fedezet forrása: 2023. évi költségvetési rendelet. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos    Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

 

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

Szervezeti és működési szabályzatának a hirdetési díjak emelkedése miatti változtatásokkal 

egységes szerkezetbe foglalt módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a PUFC részére a Pilisvörösvári Sporttelep felújítására, TAO pályázathoz 

tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 

 

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

2023. január 30. napján kelt kérelmét, és hozzájárulását adja a Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló 3684 hrsz. alatti a Sporttelepen a klubház és az öltöző 

környéki viacoloros járda kiépítéséhez, a lelátó ülőkéjének cseréjéhez, a füves pálya támfalának 

és a lelátók vasszerkezetének felújításához, valamint a mellékhelyiségek felújításához és az 

öltözőben 4 db hűtő-fűtő klíma beépítéséhez. 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul továbbá, hogy a PUFC 

erre vonatkozóan TAO-pályázatot nyújtson be.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

aláírására.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Vörösvári Újság szerkesztését végző Filmkovács Szolgáltató Betéti Társaság 

szerkesztői megbízási díj emelésére vonatkozó kérelméről 

 

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

Szolgáltató Betéti Társaság 2023. 01. 31-én kelt kérelmét elutasítja, és a Vörösvári Újság 

szerkesztői megbízási havidíját a hatályos szerződés 8/c. pontjában foglaltaknak megfelelően, 

az előző évi, KSH szerinti infláció mértékével, azaz 14,5%-kal emeli. 

 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pilisvörösvár 

Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati 

rendelete. 

 

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 20/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság műsorszolgáltatási 

díj emelésére vonatkozó kérelméről 

 

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

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. 01. 31-én kelt kérelmét elutasítja, és a havi 

műsorszolgáltatási díjat a hatályos szerződés 1. pontjában foglaltaknak megfelelően, az előző 

évi, KSH szerinti infláció mértékével, azaz 14,5%-kal emeli. 

 

Fedezet forrása: Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pilisvörösvár 

Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati 

rendelete. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata az önkormányzat 2023. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a 2023. évi partnerkapcsolati tervet, és a 2023. évi költségvetési 

rendeletben biztosítandó fedezet keretein belül felhatalmazza a polgármestert a 

partnerkapcsolati rendezvények előkészítésére és lebonyolítására. 

 

Fedezet forrása: 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet ill. Pilisvörösvár 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi költségvetési határozata.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester, NNÖ elnök 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata az Érdi Tankerületi Központ által a 2023/2024. tanévre tervezett általános 

iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy az Érdi Tankerületi Központ által a 2023/2024. tanévre tervezett általános iskolai 

felvételi körzethatárokat elfogadja. 

 

Határidő: 2023. 02.15.     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 23/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. § (2)-(3) bekezdései 

értelmében elfogadja - a jelen határozat melléklete szerinti formában - Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi Munkatervét. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendeléséről a Pilisvörösvári 

Polgármesteri Hivatalban 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatalban: 

 

- 2023. augusztus 21-től augusztus 25-ig (5 munkanap)     

- 2023. december 19-től december 29-ig (7 munkanap)    

 

igazgatási szünetet rendel el.   

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rendnek az igazgatási 

szünetek idejére való megszervezéséről, az ügyfelek és partnerek megfelelő tájékoztatásáról, 

valamint a köztisztviselői és munkavállalói szabadságoknak a fentiek szerinti kiadásáról.  

  

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (II. 21.) Kt. sz. 

határozata a polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 225/C. §-a alapján Dr. Fetter Ádám polgármester 2023. évi 

szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt ütemterv alapján – 

elfogadja. 

 

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

 

Határidő: folyamatos      Felelős: 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 26/2023. (II. 21.) 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.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester             jegyző   
 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2023. február 21.       


