
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. november 19-i rendes ülésen 

elfogadott határozatáról  
 

 
  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a kibővített településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításáról  
 

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 határoz, hogy elindítja a településrendezési 

eszközökre vonatkozó felülvizsgálati eljárást és az ahhoz kapcsolódó egyeztetési eljárást, a 

jelen határozat mellékletét képező, a módosítással érintett feladatokra vonatkozó táblázatban 

foglaltak szerinti tartalommal.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

       

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen, 2 nem és 2 

tartózkodás szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódó szerződés 

módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a településrendezési eszközökre 

vonatkozó felülvizsgálati eljárás lefolytatására a módosított feladatlista alapján a tervező által 

benyújtott árajánlatot elfogadja, és az érvényben levő szerződést módosítja a Völgyzugoly 

Műhely Kft-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

       

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen, 2 nem és 2 

tartózkodás szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Templom téri Német Nemzetiségi Általános Iskola vizesblokkjainak 

kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a tulajdonát képező Templom téri 

Német Nemzetiségi Általános Iskola vizesblokkjainak kialakításához szükséges pénzügyi 

fedezetet 8.147.493 forint összegben 2021. évi költségvetési rendeletében az Általános tartalék 

terhére biztosítja.  

 

 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. november 19-i rendes ülésén elfogadott határozatai   
 

 

2 

 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházásra irányuló 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 128/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a „Járdafelújítás 2022” címmel 3 belterületi utca mentén járdaépítés 

kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 

(2) és (4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

1. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indít 5 

gazdasági szereplő meghívásával, részben engedélyes tervek alapján, az alábbi építési 

munkák elvégzésére: 

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

szelvények között, valamint az előbbieken túlmutató, de az engedélyes tervben szereplő 

egyéb, az Iskola utcát érintő építési munkák 

- Templom téri járda felújítása a Betelepülési emlékmű és a Kereszt között 

- Bányató utcai járda felújítása a Budai úttól a Horgászsor utcáig 

 

2. Az Önkormányzat Képviselő- testülete megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, 

hogy az ajánlati felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 

 

3. Az EKR rendszerben az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt közzétegye, és 

az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 

- STR Építő Kft., STRABAG Általános Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. 

Infopark D. épület, e-mail: strepito.bp@strabag.com; Petri Árpád 

főépítésvezető, EKRSZ_23508554; 11705053-4-44), 

- Pilis-2003 Kft. (2009 Pilisszentlászló, Kékes u. 4., Kosznovszki János 

ügyvezető, e-mail: pilis2003kft@gmail.com, EKRSZ_58922633, 13188337-2-

13), 

- Vianova 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67., e-mail: 

troszt.laszlo@vianova.hu; Troszt László, Szőke Attila ügyvezető; 

EKRSZ_77462374; 13839129-2-43), 

- Nadi Építő és Szolgáltató Kft. (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.; e-mail: 

nadiepitokft@gmail.com; Vígh József ügyvezető, EKRSZ_20488921; 

14072008-2-11),  

- Vágányprofil Kft. (2071 Páty, 0109/13 hrsz. info@vaganyprofil.hu, Koltai 

Dezső ügyvezető; EKRSZ_80457505; 25335134-2-13) 

 

4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Előkészítő és Bíráló 

Bizottságot, hogy a közbeszerzést lebonyolítsa és a köztes döntéseket hozza meg azzal, 

hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg a nyertes kiválasztása 

tárgyában. 

 

Fedezet forrása: A járdafelújításhoz a 62/2021. (V. 31.) Kt. sz. határozat alapján a szükséges 

fedezet a 2021. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 3. során, az egyéb ingatlan 

értékesítésből származó keretből, valamint a BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú támogatói 

okiratban biztosított. 

 

mailto:strepito.bp@strabag.com
mailto:pilis2003kft@gmail.com
mailto:troszt.laszlo@vianova.hu
mailto:nadiepitokft@gmail.com
mailto:info@vaganyprofil.hu
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A nem pályázatos munkarészek fedezetét a 63/2021. (V. 31.) Kt. sz. határozat szerint 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 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének a módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete alapján az 

Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének a módosítását, a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja, a nevében eljáró polgármesterrel aláíratja és intézkedik a 

nyilvánosságra hozataláról. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Városi köztemető kertépítészeti tervének módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 81/2017. (IV. 

27.) Kt. számú határozattal elfogadott városi köztemető kertépítészeti tervétől eltérően 

engedélyezi a 16-os parcellában a régi gyermek síroknak kialakított kegyeleti emlékhely mellé, 

a 8-10 db hagyományos sváb síremlékeknek a kegyeleti emlékhely kialakítását, az előterjesztés 

mellékletét képező helyszínrajzok szerint. 

Egyúttal a 10-es parcellában lévő, funkció nélküli „közlekedő” területet betemetésre megnyitja, 

ami 2 kripta megépítésére ad lehetőséget.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetés összeállítása során a 

kegyeleti emlékhely kialakításának költségeit tervezze be az Önkormányzat kiadásai közé. 

 

Határidő: folyamatos     Felelős: polgármester és jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 

működéséről szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a 

Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2021. évi működéséről szóló, 

a határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen (egyhangú) (1 

képviselő jelen volt, de nem szavazott) szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kockázatelemzéssel alátámasztott 2022. évi belső ellenőrzési tervet, mely Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatára, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által 

fenntartott intézményekre vonatkozik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119. § (4)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.     

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy a belső ellenőrzési feladatok 

megszervezéséről polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2021. (XI. 19.) 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 Majoros Attila járdaépítési pályázatát 

és a 2021. évi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot -20 m2 térkő és 13 

méter kerti szegély- az ingatlantulajdonos számára a 2283 hrsz.-ú ingatlan melletti járda 

megépítéséhez. A kivitelezés során a 01-12288-2/2021. 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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

érkezett „A” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 

 

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

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben eljárva Fekete Gabriella hallgató 2022. évi 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a 

pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, azaz két egymást követő 

tanulmányi féléven keresztül. 
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Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendelet. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

érkezett „A” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 

 

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

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben eljárva Kutasi Fanni hallgató 2022. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó 

részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, azaz két egymást követő tanulmányi 

féléven keresztül. 

 

Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendelet.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

érkezett „A” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 

 

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

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben eljárva Malczanek Orsolya Renáta hallgató 

2022. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát 

támogatja,  a pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, azaz két egymást 

követő tanulmányi féléven keresztül. 

 

Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendelet. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

érkezett „A” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 

 

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

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben eljárva Mohácsi Richárd hallgató 2022. évi 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a 

pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, azaz két egymást követő 

tanulmányi féléven keresztül. 
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Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendelet. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

érkezett „B” típusú ösztöndíjpályázatok elbírálásáról 

 

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

részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendeletben biztosított jogkörben eljárva Berényi Virág Eszter tanuló 2022. évi 

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati „B” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a 

pályázó részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 3x10 hónapon, azaz hat egymást követő 

tanulmányi féléven keresztül. 

 

Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendelet.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző   

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója 

keretében kizárólag az EPER elektronikus rendszerben rögzített, de papír alapon nem 

benyújtott pályázatokról 

 

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében a kizárólag az 

EPER elektronikus rendszerben rögzített, de papír alapon be nem nyújtott, „Érkeztetésre vár” 

státuszú pályázatát a pályázati eljárásból kizárja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2021. (XI. 19.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója 

keretében kizárólag az EPER elektronikus rendszerben rögzített, de papír alapon nem 

benyújtott pályázatokról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tóth Viktóriának 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója keretében a kizárólag 

az EPER elektronikus rendszerben rögzített, de papír alapon be nem nyújtott, „Érkeztetésre vár” 

státuszú pályázatát a pályázati eljárásból kizárja. 
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Határidő: azonnal      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2021. (XI. 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.    Dr. Udvarhelyi István Gergely sk. 

            polgármester      jegyző   
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2021. november 19.  


