
 

 

 

 

 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

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

elfogadott határozatairól      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvár Város településrendezési eszközei módosításának véleményezési 

anyagáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. §-a alapján a Pilisvörösvár Város 

településrendezési eszközeinek módosítását tartalmazó munkaközi dokumentációt 

- a 86. oldalon található 1. 24. pontba foglalt kérelem, a 036/01 és 036/3 hrsz-ú telkek 

övezeti átsorolását kivéve,  

- és a 103. oldalon található 1. 30. pontba foglalat kérelem, a 0136/3 hrsz-ú telek övezeti 

átsorolását kivéve,  

továbbá az alábbiakban felsoroltak szerint elvégzett módosításokkal 

- a 21-22. oldalon a módosító rendelettervezet 7. § (1) bekezdésében: a terepszint alatti 

esővíztározó építési helyen kívül előoldal hátsó kertben történő elhelyezhetősége a 

szomszédos telekhatártól legalább 2 méteres távolságra legyen, 

- a 62. oldalon a 14. sz. módosításnál: a telek be nem építhető részének olyan 

meghatározásával, mely a be nem építhető részt a tavak felöli déli oldalon biztosítja, és 

emellett az 50 %-os beépíthetőségre is lehetőséget ad, 

- a 22. oldalon a módosító rendelettervezet 7. § (5) bekezdésében: a felsorolt 

tevékenységek közül kizárólag az autómosó tevékenységre ad lehetőséget, 

 

véleményezésre való kiküldésre alkalmasnak minősíti, és felkéri a polgármestert, hogy azt teljes 

eljárásra küldje meg a véleményezőknek és egyúttal tájékoztassa a partnereket.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata díszpolgári cím adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Grószné Krupp Erzsébet korábbi 

polgármester részére 8 éven át, a város alapvető infrastruktúrájának megteremtéséért és 

Pilisvörösvár fejlődéséért végzett elkötelezett és maradandó eredményeket örökül hagyó 

tevékenysége, valamint a testvérvárosi kapcsolatok létrehozása és elmélyítése területén végzett 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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munkája elismeréseként Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.          

 

Határidő: 2022. augusztus 12.    Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.           

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata posztumusz díszpolgári cím adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Valencsics Emil mestercukrász, az 

Emil Cukrászda alapítója részére, magas szakmai színvonalon, az etikai és szakmai normák 

szem előtt tartásával végzett, lelkiismeretes munkája, Pilisvörösvár jó hírnevének öregbítése 

érdekében végzett, tevékenysége elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

címet adományoz. 

 

Határidő: 2022. augusztus 12.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 7 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Fetter Erik kerékpárversenyző 

részére kitartó és szorgalmas munkával elért kiváló eredményei, valamint a hazai és nemzetközi 

kerékpárversenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pilisvörösvárért 

emlékérmet adományoz.  

  

Határidő: 2022. augusztus 12.     Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 

pilisvörösvári polgárok részére a Kálvária-dombon található illegális szemétlerakó 

felszámolásának kezdeményezése, pénzügyi támogatása, és a projektben való aktív részvételük 

elismeréseként megosztott Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.   
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Határidő: 2022. augusztus 12.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 7 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Herbszt Györgyné részére a 

Babamúzeum megalapítása és működtetése, ehhez kapcsolódó hagyományőrző tevékenysége, 

valamint az elmúlt 57 év gyűjtőmunkájáról szóló Szeretett babáim c. könyv megalkotásának 

elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz. 

 

Határidő: 2022. augusztus 12.     Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet 

kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva a Stube Étterem részére a sváb 

gasztronómia hagyományain alapuló, országosan is elismert, kiváló konyhája, magas 

színvonalú szakmaisága, valamint városunk jó hírnevének öregbítése érdekében végzett 

tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz. 
 

Határidő: 2022. augusztus 12.    Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 8 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.           

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár, Budai út 10/a. 1. em. 6. szám alatti, üres önkormányzati 

tulajdonú, társasházi lakás teljes belső felújítási munkálatainak megrendeléséről a 

Városgazda Nonprofit Kft. által adott árajánlat alapján  

 

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

Budai út 10/a. 1. em. 6. szám alatti, üres önkormányzati tulajdonú, társasházi lakás teljes belső 

felújítási munkálatait megrendeli a Városgazda Nonprofit Kft-től bruttó 9.496.176 forint 

összegben az árajánlat alapján.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

A fedezet forrása a 2022. évi költségvetés 21. mellékletének fejlesztési tartalék során biztosított. 
 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (10 fő) 7 igen, 1 nem és 2 

tartózkodás szavazatával hozta.        
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata a parkolóhelyek kiépítésére vonatkozó megállapodás módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferrara Property Korlátolt 

Felelősségű Társasággal közterületen parkolóhelyek kiépítésére megkötött megállapodást az 

előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetnek megfelelően módosítja az alábbiak 

szerint: 

 a belterület 1255/5 hrsz.-ú ingatlanon (Búcsú tér) a Búcsú tér közösségi térré 

alakításával kapcsolatosan elkészült tervek, parkolókra vonatkozó tervdokumentációját 

az Önkormányzat az Építtető rendelkezésére bocsájtja az Útügyi Hatósági eljárásban 

történő felhasználás és engedélyeztetés céljából. 

 az Önkormányzat előírja, hogy az Építtető köteles a 1264 hrsz.-ú (egészségház) 

ingatlanon a Búcsú tér és az Attila utca gyalogos összekötése érdekében az 

Önkormányzat által előírt helyen kerítést, illetve gyalogos járdát létesíteni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodást aláírja.    

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodát érintő Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvány által kiírt Ovi-Sport Pályázathoz szükséges emelt összegű önerő biztosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” című TAO pályázathoz szükséges 

emelt összegű önerőt, az alábbi mértékben: 

A Program megvalósításához az Alapítványon keresztül az önrész (fejlesztési támogatás) 

megközelítőleg bruttó 6.000.000 forint, azaz bruttó hatmillió 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 továbbra is 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 továbbra is az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja a pályázathoz szükséges 

adatokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat. 

A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosított 

nyilatkozat aláírására. 

A Képviselő-testület a fejlesztési támogatás emelt mértékét, a további bruttó 800.000 forintot, 

azaz nyolcszázezer forintot a 2022. évi költségvetés Fejlesztési tartalékból biztosítja. 

 

Határidő: 2022. július 15.     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 93/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata fakataszter készítéséről Pilisvörösvár belterületén, a kiemelt fontosságú 

helyszíneken    
 

Pilisvörösvár Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár közterületén álló fák 

tekintetében fakataszter elkészítésére és belterületi települési faállomány gazdálkodás 

bevezetésének megteremtésére adott 2022. május 31-én kelt kiegészített árajánlat alapján a 

Dendrocomplex Szolgáltató Kft-től megrendeli a fakataszter elkészítését és az esetleges 

favizsgálatokat az előterjesztés mellékletét képező keretszerződés-tervezet szerint.  

A keretösszeg 14.900.000 forint + Áfa (azaz Tizennégymillió-kilencszázezer forint + Áfa). 

 

A fedezet forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 21. melléklet fejlesztési tartalék 

során biztosított.  

  

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.           

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Gazdasági Ellátó Szervezet, 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 Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár 

Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

120/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával fogadott el, s a 149/2011. (VII. 13.) Kt. sz. 

határozatával, a 10/2012. (II. 09.)  Kt. sz. határozatával, a 71/2012. (IV. 26.) Kt. sz. 

határozatával, a 247/2012. (XII. 20.) Kt. sz. határozatával, a 28/2013. (II. 07.) Kt. sz. 

határozatával, a 79/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozatával, a 31/2014. (III. 06.) Kt. sz. 

határozatával, a 98/2015. (VI. 25.) Kt. sz. határozatával, az 5/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozatával, 

a 174/2016. (X. 27.) Kt. sz. határozatával és Pilisvörösvár Város Polgármesterének 69/2020. 

(V. 21.) számú határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

Ellátó Szervezet, 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: 15 napon belül     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 95/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata a Medico Pilis Bt.-vel mint jogi személlyel és a cég munkavállalójával, Dr. 

Pálfy Adrienn Eszter háziorvossal történő szerződésmódosításról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Pálfy Adrienn 

Eszter háziorvos 2022. 06. 03. napján kelt kérelmének megfelelően, a rendelési idő kibővülése 

miatt módosítja a Medico Pilis Bt.-vel mint jogi személlyel és a cég munkavállalójával, Dr. 

Pálfy Adrienn Eszter háziorvossal fennálló Egészségügyi feladatellátási szerződését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.   

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

                 

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

szavazatával hozta.          

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2022. (VI. 17.) Kt. sz. 

határozata Dr. Kárász Szabolcs háziorvossal, a Kárász Egészségügyi és Szolgáltató Betéti 

Társaság személyesen közreműködő tagjával történő szerződésmódosításról 

 

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

Szabolcs háziorvos 2022. 06. 03. napján kelt kérelmének megfelelően, a rendelési idő 

kibővülése miatt módosítja a Dr. Kárász Szabolcs háziorvossal, a Kárász Egészségügyi és 

Szolgáltató Betéti Társaság személyesen közreműködő tagjával fennálló Feladat- átvállalási 

szerződését.      

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.         

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2022. (VI. 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 (8 fő) 8 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                                   

 

 

K.m.f. 

   

   Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

            polgármester             jegyző   
 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes 

Pilisvörösvár, 2022. június 17.  


