
 

 

 

 

 
 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. december 15-i rendes ülésén 

elfogadott határozatáról        

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár város településrendezési eszközei módosításához tartozó 

véleményezési szakasz lezárásáról 

 

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

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

ügyében beérkezett – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. §-a 

szerint lefolytatott eljárás során – partnerségi véleményekre és észrevételekre adott tervezői 

válaszokat, valamint az észrevételek alapján a Völgyzugoly Műhely Kft. által készített 

„Pilisvörösvár Településrendezési eszközök módosítása teljes eljárásban” c. módosított 

tervdokumentációt elfogadja, ezzel egyidejűleg a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatához és módosításához tartozó véleményezési szakaszt lezárja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítását 

tartalmazó tervezetet és a véleményezési eljárás dokumentumait küldje meg az Állami 

Főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak záró szakmai véleményezés céljából.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

           

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 településrendezési szerződéstervezet 

szerint. 
 

A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 2111 helyrajzi számú telek vonatkozásában 

az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet szerint. 

 

A Képviselő-testület fenti telekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 1283/2 helyrajzi számú telek vonatkozásában 

az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet szerint. 

 

A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 1062/5 helyrajzi számú telek vonatkozásában 

az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet szerint. 
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A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 3713/1 helyrajzi számú telek vonatkozásában 

az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet szerint. 

 

A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 2025 helyrajzi számú telek vonatkozásában 

az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet szerint. 

 

A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen és 4 tartózkodás 

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 7675 helyrajzi számú telek vonatkozásában 

az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet szerint. 

 

A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a településrendezési eszközök folyamatban lévő módosításához kapcsolódó 

településrendezési megállapodásokról 

 

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 7782 és 8304 helyrajzi számú telkek 

vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződéstervezet 

szerint. 

 

A Képviselő-testület fenti telkekhez kapcsolódó településrendezési szerződés tervezetét 

elfogadja azzal, hogy az aláírás előtt szövegének szükség szerinti pontosítása még elvégezhető. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződések 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen és 3 tartózkodás 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a 2023-2027 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdésében 

foglalt kötelezettsége szerint eljárva úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 

jelen határozat mellékletét képező, 2023-2027 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját elfogadja.  
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 94/2018. (VII. 25.) 

Kt. számú határozatával elfogadott és a 123/2020. (09. 24.) Kt. számú határozatával 

felülvizsgált 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2022. december 31. 

napjával lezártnak tekinti.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak megválasztásáról  

 

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

Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló 4/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján a 

 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező elnökének és tagjainak a 

következő személyeket választja meg: 

 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke: 

Dr. Fetter Gábor, önkormányzati képviselő, SZEB elnök 

 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

1. Dr. Lehrer Anita, önkormányzati képviselő 

2. Mátrahegyi Erzsébet, önkormányzati képviselő  

3. Kőrössy János, önkormányzati képviselő  

4. Kovács Erzsébet, szociálpolitikai ügyintéző 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak 

névsorát a rendelet függelékén hatályosítsa.  

 

Határidő: azonnal Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a kivitelező kiválasztása tárgyában indított „Útépítés 2022” 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; 

- az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó STRABAG Általános Építő Kft. -t hirdeti 

ki nyertesnek, nettó 258.201.267 forint + Áfa - azaz bruttó 327.915.609 forint 

egyösszegű ajánlati árral és 60 hónap jótállással; 

- a kivitelezési szerződést a STRABAG Általános Építő Kft. -vel megköti; 

- a polgármestert felhatalmazza a kivitelezési szerződés aláírására. 
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A fedezet forrása a 2022. évi költségvetés „Beruházási tartalék” kerete 80.352.733 forint 

értékben, a „Kamat plusz bevétel” egésze 33.073.017 forint értékben, valamint az „Általános 

tartalék” keretből 215.629.188 forint értékben biztosított a 166/2022. (IX. 24.) Kt. sz. határozat 

alapján. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata gépjármű beszerzéséről a Főzőkonyha részére 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pilisvörösvári 

Polgármesteri Hivatal Főzőkonyha ételszállításának biztosítására beszerez egy új Ford Transit 

gépjárművet bruttó 11.322.964 forint, a gépjármű raktérburkolatának kialakítása bruttó 

2.527.300 forint, az összeépítési dokumentáció, engedélyeztetési eljárás, műszaki vizsgáztatás 

bruttó 317.500 forint vételáron.  

A járműbeszerzéshez szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület a 2022. évi 

költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ügyletre vonatkozóan a szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg és a szerződést megkötésében működjön közre.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata település-segédfelügyelői megbízási szerződés megkötéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Finta Balázs r. 

főtörzsőrmester pilisvörösvári körzeti megbízott-tal településőr-segédfelügyelői feladatok 

ellátására szóló, összesen havi 30 órás, kétoldalú megbízási szerződést köt a 2023. évre. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetését ezen 

döntés figyelembevételével tervezze meg. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata település-segédfelügyelői megbízási szerződés megkötéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kohlhoffer Rudolf 

r. főtörzsőrmester pilisvörösvári körzeti megbízott-tal településőr-segédfelügyelői feladatok 

ellátására szóló, összesen havi 30 órás, kétoldalú megbízási szerződést köt a 2023. évre. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetését ezen 

döntés figyelembevételével tervezze meg. 
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Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium ingatlanának a fenntartónak 

történő átadásáról 

 

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

4203 hrsz-ú ingatlanra alapított társasház albetétei közül az alábbiakat a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 164. §-a, valamint a 25. § (6) bekezdése, mint törvényi 

kötelezés alapján ingyenesen tulajdonba adja a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata részére az előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint:      
 

 4203/A/1 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti, 4258 

m2 alapterületű, gimnázium megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát; 

 4203/A/2 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti, 2357 

m2 alapterületű, kollégium megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonátadással 

kapcsolatosan az előterjesztés mellékletét képező tartalommal a vagyonátadási szerződést a 

Magyarországi Németek országos Önkormányzatával megkösse. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola ingatlanát érintő 

vagyonkezelési szerződés módosításáról az Érdi Tankerületi Központtal 

 

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

4203 hrsz-ú ingatlanra alapított társasház albetétei közül az alábbiakat érintően módosítja 

vagyonkezelési szerződését az Érdi Tankerületi Központtal az előterjesztés mellékletét képező 

szerződés szerint: 

 4203/A/3 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti, 428 m2 

alapterületű, egyéb helyiség zeneiskola megjelölésű ingatlan; 

 4203/A/4 hrsz. alatt felvett, 2085 Pilisvörösvár, Szabadság utca 21. szám alatti, 381 m2 

alapterületű, egyéb helyiség rendezvényterem megjelölésű ingatlan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés 

módosítását a Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozóan az Érdi 

Tankerületi Központtal megkösse. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.    
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2022. évi 

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 2022. évi működéséről szóló, 

a határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár, Klapka utca 48.C. 2. em. 9. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú lakás, piaci alapú bérbe adásáról 

 

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

pályázati kiírás alapján jóváhagyja a Pilisvörösvár, Klapka utca 48/C. 2. em. 9. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú lakás, piaci alapú bérbe adását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására és a jegyzőt a pályázat 

lebonyolítására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester és jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 9 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Védőnői Szolgálat helyének változtatásáról 

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

korábban jóváhagyott koncepciós törekvéssel, jóváhagyja a Védőnői Szolgálat átköltözését a 

Pilisvörösvár, Attila u. 4. szám alatti telephelyről a Pilisvörösvári Szakrendelő 

épületegyüttesébe (Pilisvörösvár, 1262 hrsz.), a jelenlegi Mentőállomás épületrészbe. 

A Képviselő-testület jelen döntésével arról a szándékáról nyilatkozik, hogy az egészségügyi 

ellátások körét a jövőben egy helyszínen, a Pilisvörösvár 1262 hrsz-ú ingatlanon tervezi 

megvalósítani. 

A Védőnői Szolgálat átköltözése az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ügyeletének 

kiköltözésekor valósul meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyiségek használatáról és 

működtetéséről szóló egyeztetéseket kezdje meg az érintettekkel (Védőnői Szolgálat, OMSZ és 

Pilisvörösvári Szakrendelő).    

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.    
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2022. (XII. 15.) 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 (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

 

 

K.m.f. 

      

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester             jegyző   
 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. december 15.       


