
 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. január 21-i rendes ülésen 

elfogadott határozatairól  
 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának egyszerűsített (tárgyalásos) 

eljárásban történő lefolytatására, a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken a volt Muttnyánszky 

szakiskola épületének földhivatali térképen történő feltüntetéséhez kapcsolódóan 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (b) 

pontjában rögzített hatáskörében eljárva, úgy dönt, hogy elindítja a HÉSZ módosítását 

egyszerűsített (tárgyalásos) eljárásban, a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken a volt Muttnyánszky 

szakiskola épületének jogszerűsítéséhez kapcsolódóan, valamint megbízza a Völgyzugoly Kft.-

t a HÉSZ ezirányú módosításához kapcsolódó tervezési munkával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ajánlat szerinti tervezési díjat a bruttó 1.270.000 

forintot az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata gépjármű átruházásáról  
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy mivel a Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatal Konyha ételszállításának biztosítására a megfelelő szállítóeszköz rendelkezésre áll, a 

feladatellátásra eddig használt PNX-225 forgalmi rendszámú Ford Transit gépkocsit a 

Városgazda Kft. számára értékesíti bruttó 5.368.000 forint összegű vételáron.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átruházásra irányuló 

jognyilatkozatok megtételére, a szerződés megkötésére.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

       

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a bölcsőde építési munkákkal kapcsolatosan műszaki ellenőr megbízásáról 

 

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

3714/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett új bölcsőde kivitelezési munkákhoz a műszaki ellenőri 

feladatokra a Böröczffy Mérnöki Iroda Kft. által 2021. december 12-én kelt, 3.400.000 forint + 

Áfa, azaz bruttó 4.318.000 forint értékű árajánlatát elfogadja.  

 

 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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A Képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőr 

megbízási szerződésének aláírására.  

 

A műszaki ellenőri megbízási díj fedezetének forrása a „Pilisvörösvári tipegő Bölcsőde 

fejlesztése új helyszín építésével” című és VEKOP-6.1.1-21-00007 azonosító számú, IKT-

2021-302-I1-000000017/00000018 iktatószámú támogatási szerződés szerint elnyert 

567.000.000 forint támogatási keret terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodát érintő Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvány által kiírt Ovi-Sport Pályázat benyújtásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” című TAO pályázatra 

pályázati kiírásra, a következő tartalommal: 

 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca-i tagóvodában: a teljes Ovi-Sport 

Program (6x12 méteres pálya (árnyékoló hálóval), eszközkészlet, képzés, rendezvény, 

programok megvalósítása). 

 

Érintett ingatlanok: Német Nemzetiségi Óvoda 2085 Pilisvörösvár Rákóczi u. 6. szám, 747hrsz. 

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben biztosítja a Program megvalósításához az 

Alapítványon keresztül az önrészt (fejlesztési támogatást). Az önrész (fejlesztési támogatás) 

megközelítőleg bruttó 5.200.000 forint, azaz ötmillió-kétszázezer forint/Program/óvoda 

támogatási összeget jelent. A pontos összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány 

által készített elszámolásban kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat ellenőrzés után 

elfogad. 

 

Az Önkormányzat elfogadja az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 

támogatására vonatkozó pályázati feltételeket és kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási 

szerződést köt. 

 

Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja a pályázathoz szükséges adatokat, 

nyilatkozatokat és dokumentumokat. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat benyújtására.

    

Határidő: 2022. február 1.     Felelős: polgármester  

     

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 

Alapító okiratának módosításáról, Módosító okiratának elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Művészetek Háza – Kulturális Központ és 

Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával fogadott 

el, s a 73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.)  Kt. sz. határozatával, a 

7/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008. (VII. 

17.) Kt. sz. határozatával, a 122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. (IX. 03.) Kt. 

sz. határozatával, a 159/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozatával, a 109/2011. (V. 26.) Kt. sz. 

határozatával, a 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 92/2012. (V. 31.) Kt. sz. 

határozatával, a 87/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával, a 223/2013. (XI. 28.) Kt. sz. 

határozatával, a 25/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával, 74/2015. (V. 28.) Kt. sz. határozatával, 

3/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozatával, a 196/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozatával, a 83/2017. 

(IV. 27.) Kt. sz. határozatával, a 66/2019. (V. 30.) Kt. sz. határozatával és a 96/2020. (VII. 23.) 

Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Művészetek 

Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának Módosító 

okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot és az egységes szerkezetbe 

foglalt, módosított Alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 

Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájának, s tegyen eleget a nyilvántartásba vétel 

módosításának. 

 

Határidő: nyilvántartásba vétel módosítása 15 napon belül    Felelős: jegyző  

                 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a főállású polgármester illetményének, költségtérítésének és idegennyelvtudási 

pótlékának megállapításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Fetter Ádám 

főállású polgármester  

 illetményét 2022. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2) bekezdése, valamint a (4) bekezdés f) 

pontja értelmében 975.000 forint/hó összegben,  

 az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a költségtérítés összegét 2022. január 1-jétől 

146.250 forint/hó összegben,  

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése 

és a 141. § (1)-(9) bekezdései szerint, a bemutatott nyelvvizsgabizonyítványok alapján 

az idegennyelvtudási pótlékot 46.380 forint/hó összegben állapítja meg. 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekben meghatározott összegeket az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

 

Hatálya: 2022. január 1.      Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének és 

idegennyelvtudási pótlékának megállapításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Strack Bernadett 

főállású alpolgármester  

 illetményét 2022. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2) bekezdése, a (4) bekezdés f) pontja, 

valamint a 79. § és a 80. § (1) bekezdése alapján 877.500 forint/hó összegben,  

 az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2022. január 1-jétől a költségtérítés összegét 

131.625 forint/hó összegben,  

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) és a 141. § 

(1)-(9) bekezdései szerint, a bemutatott nyelvvizsgabizonyítványok alapján az 

idegennyelvtudási pótlékot 23.190 forint/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fentiekben meghatározott összegeket az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

 

Hatálya: 2022. január 1.         Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.                     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata az Érdi Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre tervezett általános 

iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásáról 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre tervezett általános 

iskolai felvételi körzethatárokat elfogadja. 

 

Határidő: 2022. 02.15.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata az önkormányzat 2022. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a 2022. évi partnerkapcsolati tervet, és a 2022. évi költségvetési 

rendeletben biztosítandó fedezet keretein belül felhatalmazza a polgármestert a 

partnerkapcsolati rendezvények előkészítésére és lebonyolítására. 
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Fedezet forrása: 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet ill. Pilisvörösvár 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetési határozata. A Képviselő-

testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezetet jelen határozat 

figyelembevételével tervezze meg. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester, NNÖ elnök 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                  

    

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendeléséről a Pilisvörösvári 

Polgármesteri Hivatalban 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a 

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban: 

 

- 2022. március 26. (szombat, 1 munkanap) 

- 2022. július 25-től július 29-ig (5 munkanap) 

- 2022. augusztus 15. (1 munkanap) 

- 2022. augusztus 22-től augusztus 26-ig (5 munkanap) 

- 2022. október 15. (szombat, 1 munkanap) 

- 2022. december 22-től 2022. december 30-ig (6 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 (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a alapján Dr. Fetter Ádám 

polgármester 2022. 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 (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (I. 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 (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                      

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

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

            polgármester      jegyző   
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. január 21.  


