
 

 

 

 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. november 17-i rendes ülésén 

elfogadott határozatairól      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének a módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete alapján az 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének a módosítását, a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított közbeszerzési terv aláírására 

és egyúttal felkéri a jegyzőt a közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatalára. 

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a városi közvilágítási-hálózat korszerűsítéséről szóló 73/2022. (V. 27.) Kt. sz. 

határozat visszavonásáról 

 

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

közvilágítási hálózatának korszerűsítéséről szóló 73/2022. (V. 27.) Kt. számú határozatot 

visszavonja, és új határozatot hoz.      

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a városi közvilágítási-hálózat korszerűsítéséről közvilágítási szolgáltatással és 

üzletrész vásárlással kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás megindításáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 115. § (2) és (4) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indít 5 gazdasági 

szereplő meghívásával, kiviteli tervek alapján a városi közvilágítási-hálózat korszerűsítéséről 

közvilágítási szolgáltatással és üzletrész vásárlással a kiviteli tervdokumentáció alapján a 

kivitelező kiválasztására az alábbi feltételekkel: 

 

- A szolgáltatási, illetve az üzletrész vásárlási szerződés csak akkor lép hatályba, ha a 

konstrukcióra az Önkormányzat megkapja a Kormányengedélyt. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EKR rendszerben az ajánlati felhívás és 

az ajánlati dokumentáció közzétételéről gondoskodjon, és az alábbi cégeket hívja fel 

ajánlattételre: 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. november 17-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatai   
 

  

2 

 

  

 GREP Green Public Lighting Zrt. 

8445 Csehbánya, Fő utca 37/A.  

info@grep.lighting 

 Vill-Attila Kft.  

2310 Szigetszentmiklós, Csáklya utca 19.  

villattila46@gmail.com 

 Fényhozam Közvilágításüzemeltető és Karbantartó Kft. 

4931 Tarpa, Petőfi u. 8. 

fenyhozamkft@fenyhozam.hu 

 Villámszer Kft. 

1097 Budapest, Gyáli út 30/B 3. em. 35. ajtó 

nemethnemo@villamszer.hu 

 Fényforrás Kft. 

8196 Litér, Nap utca 63. 

fenyforraskft@gmail.com 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a közbeszerzést bonyolítsa le és 

a köztes döntéseket hozza meg azzal, hogy az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza 

meg a nyertes kiválasztása tárgyában. 

 

Fedezet forrása: a szerződés időtartama alatt az adott évi költségvetési rendelet biztosítja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata az OTP Bank Nyrt-vel a folyószámlahitel határozatlan ideig történő 

meghosszabbításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő 

folyószámlahitel felvételéről dönt. A hitel futamideje 2023. január 2-ától határozatlan ideig tart 

(éves felülvizsgálat mellett), a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 200.000.000 forint. 

A Képviselő-testület elfogadja (figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 

jogszabályokat), hogy a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az Önkormányzat saját 

bevételei nyújtanak fedezetet.  

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért 

hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 

– a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 

figyelembe veszi.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP 

Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az 

Önkormányzat képviseletében. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

 

 

mailto:info@grep.lighting
mailto:villattila46@gmail.com
mailto:fenyhozamkft@fenyhozam.hu
mailto:nemethnemo@villamszer.hu
mailto:fenyforraskft@gmail.com
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kockázatelemzéssel alátámasztott 2023. 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 (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár Város területén található horgásztavak partján álló közterület 

használati engedéllyel nem rendelkező horgászbódék és a hozzájuk tartozó stégek 

elbontásáról és az elbontott anyagok elszállításáról 

 

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

Város területén található horgásztavak partján álló közterület használati engedéllyel nem 

rendelkező horgászbódék és a hozzájuk tartozó stégek elbontását és az elbontott anyagok 

elszállítását elvégezteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatkérési eljárás alapján a fenti 

projektre legjobb ajánlatot adó Pixsafes Kft. -vel, bruttó 11.855.450 forintos összeggel 

megkötendő vállalkozási szerződés aláírására.  

 

A Képviselő-testület a kivitelezéshez a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetési rendelet 

21. mellékletének „Fejlesztési tartalék” keretén biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2022 (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a 3961/A-3 helyrajzi számú, Pilisvörösvár, Fő utca 91. szám alatti, 86 m² 

alapterületű önkormányzati bérlakás ismételten 1 év határozott időre való bérbeadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3961/A-3 

helyrajzi számú, Pilisvörösvár, Fő utca 91. szám alatti, 86 m² alapterületű önkormányzati 

bérlakást ismételten bérbe adja 2023. január 01. – 2023. december 31. napjáig határozott időre 

Mihályfiné Bánóczi Ildikó és Mihályfi Béla részére. 

A Képviselő-testület a bérleti díjat havonta 110.000 forintban állapítja meg. A bérleti 

szerződéshez Közjegyző által készített kiköltözési nyilatkozat szükséges, melynek költsége a 

Bérlőt terheli. 
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Az ingatlan Pilisvörösvár Város közigazgatási szempontjából kiemelt fontosságú területen 

helyezkedi el, ezért a Bérbeadó élni kíván a szerződés 30 napos felmondásának lehetőségével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó bérleti 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata Tolnai Ildikó r. alezredes őrsparancsnoki kinevezésének támogatásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Tolnai Ildikó r. 

alezredes asszonynak a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság 

Pilisvörösvári Rendőrőrse őrsparancsnoki beosztásba történő kinevezését támogatja, 

munkájához sok sikert kíván. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Szociális- és Egészségügyi Bizottság új képviselő bizottsági tagjának 

megválasztásáról 

 

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

Egészségügyi Bizottság új képviselő bizottsági tagjának Kőrössy János képviselőt 2022. 

december 1. napjától megválasztja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bekövetkezett változást Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. függelékében vezettesse át. 

 

Határidő: azonnal  Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet 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: 

 

- 2023. január 2-től 2023. január 3-ig (2 munkanap) 

 

igazgatási szünetet rendel el.   
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rendnek az igazgatási 

szünet 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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a „Sváb Sarok” nevű ingatlanra kötött Használati megállapodás időbeli 

hatályának módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 

Önkormányzatának 2022. november 15-én kelt kérelme alapján úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 

Német Nemzetiségi Önkormányzatával a „Sváb Sarok” elnevezésű, Pilisvörösvár belterület 

4273 helyrajzi számú, természetben Pilisvörösvár, Fő u. 104. szám alatti, „kivett üzlet, udvar” 

megjelölésű, mindösszesen 538 m2 területű ingatlan vonatkozásában 2021. május 25-én kötött 

Használati megállapodás időbeli hatályát 2033. január 31. napjára módosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 2023. 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 2023. 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 157/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 Huy Zoé hallgató 2023. évi Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati „A” típusú ösztöndíjpályázatát támogatja, a pályázó 
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részére 5.000 forint/hó összeget biztosít 10 hónapon, azaz két egymást követő tanulmányi 

féléven keresztül. 

 

Fedezet forrása: a 2023. 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 158/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 2023. évi költségvetési rendelet. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 2023. 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 2023. 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 160/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 Oberle Kirill hallgató 2023. évi Bursa 
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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 2023. 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 161/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 Huy Kíra tanuló 2023. 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 2023. 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 162/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója 

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

benyújtott pályázatokról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Malczanek Orsolya 

Renátának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 163/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója 

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

benyújtott pályázatokról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Malczanek Donát 

Jánosnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. 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 164/2022. (XI. 17.) Kt. sz. 

határozata a 01-11263-01/2022. számú határozat elleni fellebbezés elutasításáról (N-56 

horgászbódé) 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az engedély nélküli közterület-

használati díj kiszabása ügyében úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Polgármestere 01-11263-

01/2022. számú határozata ellen benyújtott fellebbezést 

  

elutasítja és az I. fokú határozatot helyben hagyja. 

 

Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés a közléssel végleges. 

 

A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékre (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.) 

keresetet lehet benyújtani. A kereset előterjesztésére a vitatott közigazgatási cselekmény 

közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség, melyet a Budapest Környéki 

Törvényszéknek címezve Pilisvörösvár Város Jegyzőjénél kell benyújtani, vagy ajánlott 

küldeményként postára adni. Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslat illetéke 

30.000.- Ft. 

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

bírsági eljárásban alkalmazható 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. számú mellékletében 

meghatározott nyomtatványon vagy a bíróságon erre a célra meghatározott ügyfélfogadási 

időben szóban is előterjesztheti. 

 

Indokolás 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fellebbezést megtárgyalta és az 

alábbiakat állapította meg: 

Az Önkormányzat és a Pilisvörösvári Horgász Egyesület tagsága között 2017-ben létrejött 

megállapodás azt tartalmazta, hogy a használhatatlan bódékat és melléképületeket legkésőbb 

2022. március 31. napjáig önként el kell bontania a tulajdonosoknak, ilyenformán mentesülnek 

a közterülethasználati díj megfizetése alól. A szerződés szankciót is tartalmazott, amely 

értelmében, ha legkésőbb 2022. március 31-ig a bódék elbontására nem kerül sor, a 

közterülethasználati díjat az Önkormányzat követelni fogja.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2021. (VII. 16.) Kt. sz. döntésével 

úgy határozott, hogy a pilisvörösvári bányatavaknál lévő horgászbódék és stégek 

vonatkozásában 2017. évben kötött egyedi megállapodásokat – az egyes szerződő felekkel 

akarategységben – hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg új megállapodást fogad el.  

 

A fenti számú Kt. határozat végrehajtása érdekében, a Bányatavak területén található 

horgászbódék és stégek rendezéséről szóló új megállapodások a bódé ill. stégtulajdonosok 

részére megküldésre kerültek azzal a kikötéssel, hogy amennyiben elfogadják annak tartalmát, 

akkor 2021. szeptember 4. napjáig az önkormányzat részére két eredeti példányban aláírva 

visszaküldik, ellenkező esetben a 2017. évben aláírt megállapodás és az abban foglalt 

kötelezettségek maradnak érvényben.  
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2021. július 23-án szabályszerűen megküldésre került az új megállapodás a Pilisvörösvár, 

Kacsa-tó partján található N-56 azonosító számú stégre (3,2 m2) valamint horgászbódéra (5 m2) 

vonatkozóan, melyet a kézbesítési igazolás szerint tulajdonos 2021. július 29-én vett át.  

 

Tekintettel arra, hogy a bódé tulajdonosa a megadott határidőn belül – 2021. szeptember 4. 

napjáig – érdemben nyilatkozott az új megállapodás elfogadását illetően, ezért a Pilisvörösvár 

Bányatavak területén található horgászbódék és stégek rendezéséről szóló 2021. évi 

megállapodás alapján, a bányatavaknál lévő bódék, stégek és egyéb felépítmények 

megmaradásának alapja a természetbe illeszkedés megléte, az esztétikus, tiszta és 

balesetmentes környezet kialakítása. Ez alapján azokat a bódékat kell lebontani, amelyek a 

bányatavak természeti környezetébe nem illeszkednek. A felújítás határideje a 2021. december 

31. napjában került meghatározásra. A tulajdonosnak lehetősége volt a határidőig felújítani a 

felépítményt. Ha ezt nem tette meg, bontási kötelezettsége volt, amit a határidő lejárta után 15 

napon belül teljesítenie kellett. Ha pedig ennek sem tett eleget, az Önkormányzat a tulajdonos 

költségére eljár, azaz a bontásról intézkedik és annak költségét a bódétulajdonosra terheli 

Mivel a bódé tulajdonosa az előírt határidőig bontási kötelezettségének nem tett eleget, 

Pilisvörösvár Város Polgármestere a 01-11263-01/2022. számú, 2022. szeptember 13-án kelt 

határozatával a közterület használatáról szóló 10/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet és a 

Pilisvörösvár Bányatavak területén található horgászbódék és stégek rendezéséről szóló 2021. 

évi megállapodás 3.4. és a 4.1 pontja alapján, 87.500 forint összegű közterület-használati díjat 

és 200.000 forint összegű bírságot állapított meg részére 

 

Ezen határozat ellen nevezett a törvényes határidőn belül az előterjesztés mellékletét képező 

tartalommal fellebbezéssel élt, melyben kéri, hogy a kiszabott közterülethasználati díjat 

megállapító döntést a Képviselő-testület vonja vissza. 

 

A fellebbezés lehetőségét a kérelmező számára az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (2) bekezdés a) pontja tette lehetővé.  

 

Az Ákr. 118. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt 

tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

Ilyen új, az eljárásban releváns, figyelembe vehető tényt nem tartalmaz a fellebbezés.  

 

Az Ákr. 119. § (4)-(5) bekezdései az alábbiak szerint tartalmazzák a másodfokú hatóság 

lehetséges döntéseit a fellebbezés elbírálása során: 

(4) A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést 

és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz. 

(5) A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem 

miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

 

Mivel a másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság anyagi jogi vagy 

eljárásjogi jogszabálysértése nem állapítható meg, ezért a képviselő-testület a rendelkező 

részben foglaltak szerint hozta meg a döntését. 

 

A képviselő-testület fellebbezés elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése biztosítja, az 

illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg. 
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A képviselő-testület döntésével szemben a közigazgatási per indításának lehetőség az Ákr. 114. 

§ (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) 

39. § (1) bekezdése alapján biztosított, a perindítás szabályait a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 39. 

§ (2)-(6) bekezdései szabályozzák. Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati 

illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a rendelkezik 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző  

 

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

szavazatával hozta.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2022. (XI. 17.) 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. november 17.        


