
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. május 31-én  

elfogadott határozatairól     

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2021. (V. 31.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 6162/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról és a 48/2021 

(IV.23.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármester 

úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6162/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - a Helyi Építési 

Szabályzatról szóló 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.  

Egyúttal úgy döntök, hogy a 6162 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 

48/2021. (IV. 23.) Kt. számú Határozatot visszavonom. 

 

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 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2021. (V. 31.) Kt. sz. 

határozata az Iskola utcai járda és kiegészítő műtárgyai, valamint a Templom téri járda 

felújítására, fejlesztésére vonatkozó módosított pályázat benyújtásáról, és a 20/2021. (III. 

08.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 

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:  

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy módosított pályázatot nyújt be az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: „belterületi utak, járdák 

felújítása” c. pályázati kiírásra, a következő műszaki tartalommal: 

1. Iskola utcai járda felújítása, csapadékvíz-elvezető rendszer építése a 0+350 - 0+597 km 

szelvények között 

2. Templom téri járda felújítása a Betelepülési emlékmű és a Kereszt között 

3. Bányató utcai járda felújítása a Budai úttól a Horgászsor utcáig 

Az érintett ingatlanok: Iskola utca 4272 hrsz.; Templom tér 6 hrsz.; Bányató utca 605/1 hrsz. 

A felújítási munkák ára tervezői költségbecslés alapján összesen bruttó 59.790.534 forint.  

A támogatás mértéke 65%, így az önrész nagysága 20.926.687 forint. 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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A szükséges 20.926.687 forint önrészhez a fedezetet 2021. évi költségvetés egyéb ingatlan 

értékesítésből származó kerete, a 21. melléklet 3. sora továbbra is biztosítja.  

Egyúttal úgy döntök, hogy a 20/2021. (III. 08.) Kt. számú határozatot visszavonom. 

 

Intézkedem a módosított pályázat benyújtásáról. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2021. (V. 31.) Kt. sz. 

határozata az Iskola utcai engedélyes tervek szerinti műszaki tartalom önerős 

finanszírozásáról, ezzel összefüggésben a 21/2021. (III. 08.) Kt. sz. határozat 

visszavonásáról 

 

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:  

 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása: „belterületi utak, járdák felújítása” c. pályázat keretében az Iskola utca 

felújítás nem elszámolható műszaki tartalmú építését önerőből finanszírozza abban az esetben, 

ha az Önkormányzat a többi munkarészre (járdafelújítás, vízelvezető rendszer) pályázati 

támogatást nyer. 

 

A pályázaton kívüli felújítási munkák ára tervezői költségbecslés alapján összesen bruttó 

13.869.026 forint, melyre a fedezetet a 2021. évi költségvetés egyéb ingatlan értékesítésből 

származó kerete, a 21. melléklet 3. sora és a 21. melléklet 16. sora (általános tartalék keret) 

biztosítja.  

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester  

 

 

 

K.m.f. 

       

 

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. május 31.   

 

 


