
 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. március 19-én  

elfogadott határozatairól    

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelési-oktatási 

feladatainak ellátását szolgáló 2565 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan és ingó vagyon 

átadásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  

A Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 25. § (6) bekezdése alapján 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelési-oktatási feladatainak ellátását 

szolgáló, Pilisvörösvár belterület 2565 hrsz alatt nyilvántartott általános iskola megnevezésű, 

3706 négyzetméter nagyságú ingatlan 2573/2611-ed részét ingyenesen Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi Önkormányzatának tulajdonába adom. 

Az Önkormányzat tulajdonában maradó 38/2611-ed rész használatára vonatkozóan az 

előterjesztés mellékletét képező „ingatlan használatának megosztásáról” szóló szerződést 

megkötöm. 

Az iskola használatában lévő ingóságokat 2021. március 31-ei vagyonleltár szerint átadom. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Szakrendelő 2020. évi beszámolójának és 2021. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése f) pontjában biztosított 

jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Szakrendelő 2020. évi szakmai beszámolóját és 2021. évi 

munkatervét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (III. 19) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde új Szakmai programjának jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 2021. 03. 05. napján benyújtott 

Szakmai programját a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde módosított Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 2021. 03. 04. napján benyújtott 

módosított Szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyom. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvodája 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva 

úgy döntök, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvodájának 

kötelező felvételt biztosító működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadom. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodája 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva 

úgy döntök, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájának 

kötelező felvételt biztosító működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadom. 
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Felkérem a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda központi óvodája (Rákóczi u.) 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva 

úgy döntök, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda központi óvodájának (Rákóczi 

u.) kötelező felvételt biztosító működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadom. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Gradus Tagóvodája kötelező 

felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva 

úgy döntök, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Gradus Tagóvodájának kötelező 

felvételt biztosító működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadom. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének jóváhagyásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva 

úgy döntök, hogy a Pilisvörösvári Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának 

kötelező felvételt biztosító működési körzetét a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadom. 
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Felkérem a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet hozza nyilvánosságra.   

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottságának 

32/2021. (III. 19.) sz. határozata a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozási 

időszak meghatározásáról  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

A Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított jogkörben eljárva úgy 

döntök, hogy a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozási időszakot 2021. május 

10-14. között határozom meg.    

 

A jelentkezéseket a jelen határozat mellékletét képező hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 

2021/2022” kitöltésével kell lebonyolítani.  

 

Felkérem a jegyzőt, hogy a beiratkozással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.   

 

Határidő: azonnal            Felelős: jegyző, óvodavezető 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Vörösvári Újság szerkesztését végző Filmkovács Szolgáltató Betéti Társaság 

megbízási díjának módosításáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Tekintettel arra, hogy a Vörösvári Újság 2021-től kezdve évente 10 alkalommal jelenik meg, a 

felelős szerkesztő és a tördelőszerkesztő havi megbízási díja az év azon 10 hónapjában, amikor 

megjelenik az újság, együttesen bruttó 635.605 forint, július és december hónapokban 

együttesen bruttó 535.605 forint, amely 2022. február 1-jétől kezdődően minden évben az előző 

évi KSH szerinti infláció mértékével emelkedik. 

 

Felkérem a jegyzőt, hogy intézkedjen a Filmkovács Szolgáltató Betéti Társasággal fennálló 

szerződés módosításáról. 

 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester, jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata a Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A Vörösvári Újság Szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint 

módosítom, s a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és működési 

szabályzatot a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom, annak 
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mellékleteivel együtt.  

 

A Szervezeti és működési szabályzat módosításaival összefüggésben intézkedem az 

újságterjesztői szerződés módosításáról. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester, jegyző 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (III. 19.) Kt. számú 

határozata az Arany J. u. 1/b. II/5. és Budai út 10/a. fszt. 2. szám alatti önkormányzati 

lakások felújításáról  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva úgy döntök, 

hogy az Arany J. u. 1/b. II/5. és Budai út 10/a. fszt. 2. szám alatti önkormányzati lakások 

felújításra kerüljenek. Az Önkormányzat a lakások felújítását a Pilisvörösvári Városgazda 

Nonprofit Kft-vel végezteti el, a Városgazda Kft-től 2021.03.12. napján kelt költségvetésben 

foglalt műszaki tartalom szerint, összesen bruttó 10.830.738 forint összegben.  

 

A fedezetet a 2021. évi költségvetés városrehabilitációs tartalék (bérlakás számla) kerete, a 21. 

melléklet 2. sora biztosítja.  

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2021. (III. 19.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének az elfogadásáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetési rendelete alapján az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom, aláírom és intézkedek a nyilvánosságra 

hozataláról.  

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

 

K.m.f. 

       

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes   

Pilisvörösvár, 2021. március 19. 


