
 

 

 

 

 
 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2023. január 19-i rendes ülésén 

elfogadott határozatairól        

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár, Kornéli-tó partján található Ko-12 horgászhely és a hozzá 

tartozó horgászbódé, stég és beton burkolatú terület felépítményei tulajdonának 

átruházása ügyében   

 

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

Kornéli-tó partján található Ko-12 horgászhelyen álló horgászbódé, stég és betonnal burkolt 

terület felépítményeinek tulajdonjogát elfogadja építtető bódétulajdonostól.  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy építtető kérelmét befogadja és 2023. január 1-jétől őt 

használóként a Ko-12 horgászhely horgászbódéja (11,5 m2) és stége (2 m2) után a helyi rendelet 

alapján a közterület-használati díj megfizetésére kötelezi. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező tulajdon 

átruházásról szóló megállapodás aláírására. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 8 igen és 4 nem 

szavazatával hozta.                      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) Kt. sz. 

határozata a Chimpex Hungaria Kft. bérleményére vonatkozó bérletidíj csökkentéséről 

24 hónap időtartamra 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chimpex Hungaria Kft. kérelmét 

megvizsgálta és úgy dönt, hogy havi 20.000 forint összegű bérleti díj kedvezményt biztosít 

részére 2023. január 1-jétől 2024. december 31-ig, 24 hónap időtartamra. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szerződés módosítás előkészítésére és felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 9 igen, 2 nem és 1 

tartózkodás szavazatával hozta.                       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatával fennálló Közigazgatási 

szerződés szövegének módosításáról 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 

Önkormányzata és Pilisvörösvár Város Önkormányzata között fennálló, Pilisvörösvár Város 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. január 19-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatai   
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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., 11/2021 (II. 12.) és 46/2021. (IV. 23.) 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., 5/2021. (II. 09.) sz. és 30/2021. (IV. 20.) sz. 

határozataival jóváhagyott módosított Közigazgatási szerződését felülvizsgálta, és a következő 

módosítással jóváhagyja: 

- Az I. pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép: A Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos 

képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja az Önkormányzat megbízásából és 

képviseletében részt vesz, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a Nemzetiségi 

Önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi 

önkormányzat működését érintően.  A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, 

közmeghallgatásán a Polgármesteri Hivatal témafelelősei is részt vesznek. 

- Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 

számlaszámának adata a szöveg releváns részeiben az aktuális számlaszámok szerint módosul. 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 19.) 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. január 19.       


