
 

 

 

 

 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2023. március 23-i rendes ülésén 

elfogadott határozatairól        

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Településszerkezeti Tervről szóló 75/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozat 

módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza: 

 

1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2014. (V. 29.) Kt. sz. 

határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet módosítja. 

2) A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt területekre 

vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 

 Mezőgazdasági terület kijelölése a Dugonics utcától nyugatra 

 Közlekedési terület kijelölése a vasútállomás déli oldalán 

 Különleges beépítésre szánt terület –városüzemeltetési terület kijelölése a Fácán utca 

mentén 

 Általános gazdasági terület kijelölése a Fácán utca mentén 

 Településközpont terület kijelölése a Szent Erzsébet utca mentén 

 Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a Liszt Ferenc utca mentén 

 Kertvárosias lakóterület bővítése a Szabadság utca mentén fekvő tömb délnyugati részén 

 Településközpont terület kijelölése a 10-es sz. főút mentén 

 Zöldterület kijelölése a Szabadság utca mentén 

 Természetközeli terület kijelölése a Szabadságligeti megállónál 

 Természetközeli terület kijelölése a Liszt Ferenc utca mentén 

 Védelmi erdőterület kijelölése a 11108 j. út mentén 

3) Jelen módosítás során Pilisvörösvár területfelhasználás változása a következők szerint 

alakul: 

 

Módosítási feladat 

Terület 

mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv 

szerinti terület-

felhasználás 

Tervezett 

terület-

felhasználás 

Általános mezőgazdasági terület 7,22 Kmü Má-sz 

Közlekedési terület 0,33 Vt Köu 

Különleges beépítésre szánt 

városüzemeltetési terület 
0,95 Kb-hull Kvü 

Általános gazdasági terület 0,77 Z Gált 

Településközpont terület 0,05 Lke Vt 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,40 Ev Gksz 

Kertvárosias lakóterület 0,08 Ev Lke 

Kertvárosias lakóterület 0,09 Tk Lke 

Településközpont terület 0,05 Lke Vt 

Zöldterület 0,01 Tk Z 

Természetközeli terület 0,07 Má-gy Tk 

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. március 23-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatai   
 

  

2 

 

  

Természetközeli terület 0,06 Köu Tk 

Erdőterület 0,51 Má-sz Ev 

Összesen 10,59   

 

4) A módosítás során a Településszerkezeti Terv III. bekezdése szerinti területi mérlege1 az 

alábbiak szerint változik: 

Területfelhasználás méret 
változás  

(ha) 

tervezett 

(ha) 

Kisvárosias lakóterület  Lk 2,88 0 2,88 

Kertvárosias lakóterület  Lke 345,97 +0,07 346,04 

Településközpont terület  Vt 38,63 -0,23 38,4 

Intézményterület Vi 13,64 0 13,64 

Hétvégi házas terület Üh 9,73 0 9,73 

Kereskedelmi szolgáltató terület  Gksz 53,46 +0,40 53,86 

Ipari gazdasági terület  Gip 41,56 0 41,56 

Általános gazdasági terület Gált 18,65 +0,77 19,42 

Különleges terület – 

mezőgazdasági üzemi terület 
Kmü 15,53 -7,22 8,31 

Különleges terület –turisztikai 

terület 
K-tur 2,34 0 2,34 

Különleges terület – sportterület K-sp 12,94 0 12,94 

Különleges terület – 

szennyvíztisztító terület 
K-szt 0,59 0 0,59 

Különleges terület –

városüzemeltetési terület 
Kvü 0 +0,95 0,95 

Kertes mezőgazdasági terület Mk 109,63 0 109,63 

Általános mezőgazdasági terület - 

szántó 
Má-sz 646,80 +6,71 653,51 

Általános mezőgazdasági terület - 

gyep 
Má-gy 166,43 -0,07 166,36 

Zöldterület Z 30,59 -0,76 29,83 

Vízgazdálkodási terület V 38,03 0 38,03 

Gazdasági erdőterület  Eg 32,99 0 32,99 

Védelmi erdőterület Ev 584,53 +0,03 584,56 

Természetközeli terület Tk 36,25 +0,03 36,28 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület – temető 
Kb-t 12,96 0 12,96 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület – sportterület 
Kb-sp 34,68 0 34,68 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület –lovasturisztikai terület 
Kb-ltur 2,80 0 2,80 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület – turisztikai terület 
Kb-tur 1,22 0 1,22 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület – szennyvíztisztító terület 
Kb-szt 0,47 0 0,47 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület – bánya 
Kb-b 16,17 0 16,17 

Különleges beépítésre nem szánt 

terület –hulladékkezelési terület 
Kb-hull 0,95 -0,95 0 

                                                 
1 az Önkormányzattól kapott hatályos Településszerkezeti tervet tartalmazó Mapinfo állomány adatai alapján 



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. március 23-i rendes nyílt ülésén elfogadott határozatai   
 

  

3 

 

  

Területfelhasználás méret 
változás  

(ha) 

tervezett 

(ha) 

Közlekedési terület Köu 158,08 +0,27 158,35 

Összesen:  2428,49   

 

5) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) 8. melléklete alapján Pilisvörösvár települési 

térsége 738,31 ha, mely érték jelen módosítás során nem változik. A MATrT 40.§ (1) 

bekezdés alapján meghatározott beépítésre szánt terület növekménye 4,13 hektárral 

növekszik. 

6) A módosítás során a Településszerkezeti Terv 5. melléklete szerinti biológiai aktivitásérték 

a következő módon változik: 

Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció 

Terület 

(ha) 

Terület 

biológiai 

aktivitás-érték 

változása 

Terület-

felhasz-

nálás 

Értékmutat

ó 

 

Területfel-

használás 

Értékmutató 

 

Kmü 0,7 Má-sz 3,7 7,22 21,66  

Vt 0,5 Köu 0,6 0,33 0,03  

Kb-hull 0,2 Kvü 1,5 0,95 1,24  

Z 6 Gált 0,32 0,77 -4,37 

Lke 2,7 Vt 0,5 0,05 -0,11  

Ev 9 Gksz 0,4 0,40 -3,44  

Ev 9 Lke 2,7 0,08 -0,50  

Tk 8 Lke 2,7 0,09 -0,48  

Lke 2,7 Vt 0,5 0,05 -0,11  

Tk 8 Z 6 0,01 -0,02  

Má-sz 3,7 Ev 9 0,51 2,70 

Má-gy 3,7 Tk 3 0,07 -0,05 

Köu 0,6 Tk 8 0,06 0,44 

+16,99 

 

7) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdésében rögzítettek alapján a biológiai 

aktivitásérték az alábbiak szerint változik:    

75/2014. (V.29.) Kt. határozattal elfogadott 

településszerkezeti terv 
+432,21 

97/2019. (VIII.01.) Kt. határozattal elfogadott 

településszerkezeti tervmódosítás 
+19,34 

Jelen módosítás szerinti biológiai aktivitásérték 

változás 
+16,99 

Összesen: +468,54 
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8) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M1, TSZT-M2, 

TSZT-M3 (Településszerkezeti terv módosítása) tervlapokkal módosul a módosítás területi 

hatályának vonatkozásában. 

 

1. melléklet a 31/2023. (III. 23.) Kt. sz. határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása 

(TSZT-M1, TSZT-M2, TSZT-M3) 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Településszerkezeti terv módosításának 

elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott tervet küldje meg az állami főépítésznek 

és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek. 

 

Határidő: folyamatos       Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Friedrich Schiller Gimnázium és kollégium ingatlanának a fenntartónak 

történő átadásáról, és a társasházi működés módosításáról valamint a 184/2022. (XII. 15.) 

Kt. sz. határozat visszavonásáról 

 

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 tartalmú vagyonátadási szerződést a 

Magyarországi Németek országos Önkormányzatával megkösse. 

 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 4203 hrsz-ú ingatlanra alapított társasházat a 

társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 13. § (3) bekezdése alapján a Ptk. közös 

tulajdonra vonatkozó szabályai szerint működteti. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasház alapító okiratának 

módosítását, valamint a társasház működtetésének ingatlan-nyilvántartási módosításhoz 

szükséges iratokat aláírja. 

 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata által is elfogadott, közös tulajdonra vonatkozó használati megállapodást 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Képviselő-testület jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 184/2022. (XII. 15.) Kt. sz. 

határozatát visszavonja. 
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Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata az Épülő Virgonc Gyermekekért Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Épülő Virgonc 

Gyermekekért Nonprofit Kft.-vel (korábbi nevén: Épülő Virgonc Gyermekekért Alapítvány) a 

Pilisvörösvár, Rákóczi u. 8. szám (581 hrsz) alatti, 700 négyzetméter nagyságú összesen két 

helyiséget magába foglaló önkormányzati tulajdonú ingatlanrészre megkötött bérleti szerződést 

meghosszabbítja az alábbiak szerint: 

- a bérleti idő (mely 2023. július 1-jén járna le) további 5 tanévvel, azaz 2029. június 15-

ig meghosszabodik,  

- a bérleti díj összege – az intézmény tevékenységének hiánypótló, a pilisvörösváriak és 

a környékbeliek között igen keresett jellegére való tekintettel – továbbra is változatlan 

marad, kizárólag az éves inflációval emelkedik. A bérleti díj összege 2023. április 1-

jétől havi 124.626 forint lesz.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelő bérleti 

szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megkösse. 
 

Határidő: folyamatos       Felelős: polgármester 
 

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

szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) pontja és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján – Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalának a 41/2021. (IV. 23.) Kt. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzatának a jelen határozat melléklete szerinti módosítását, a jelen határozattal 

módosított egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző   

 

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

szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata az Országos Kórházi Főigazgatóság részére a Pilisvörösvári Szakrendelő 

állami fenntartásba vétele kérdésében adandó válaszról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos 

Kórházi Főigazgatóságnak a Pilisvörösvári Szakrendelő állami fenntartásba vétele kérdésében 

2023. 03. 09-én kelt levelére jelenleg nem tud érdemi választ adni, mivel a megalapozott 

döntéshez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, ezért mindenképpen további 
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szakértői, felsővezetői szintű egyeztetéseket tart szükségesnek. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

mielőbbi egyeztetésekre vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.       

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a záportározó kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési 

eljárás megindításáról  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés 

b) pontja alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indít a záportározó kiviteli 

tervdokumentációja alapján a kivitelező kiválasztására. 

 

A Képviselő-testület megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást 

és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 

 

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.  

 

A Képviselő testület a szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 

fejlesztési tartalékkeret terhére 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 37/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Szabadság utca kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési 

eljárás megindításáról  

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § 1) bekezdés 

b) pontja alapján nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indít a Szabadság utca kiviteli 

tervdokumentációja alapján a kivitelező kiválasztására. 

 

A Képviselő-testület megbízza az Előkészítő és Bíráló Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást 

és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 

 

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. 

 

A Képviselő testület a szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 

fejlesztési tartalékkeret terhére biztosítja.  
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Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének a módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény és az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete alapján az 

Önkormányzat 2023. 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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 

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

Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló - a 

határozat mellékletét képező – beszámolóját elfogadja. 

 

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 40/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvodája 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének felülvizsgálatáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ban biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító működési 

körzetét felülvizsgálta, s úgy dönt, hogy a működési körzetet a 38/2022. (III. 11.) határozatban 

foglaltak szerinti változatlan tartalommal, a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodája 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének felülvizsgálatáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Óvoda Szabadság Utcai Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító működési 

körzetét felülvizsgálta, s úgy dönt, hogy a működési körzetet a 39/2022. (III. 11.) határozatban 

foglaltak szerinti változatlan tartalommal, a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

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

kötelező felvételt biztosító működési körzetének felülvizsgálatáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Óvoda központi óvodájának (Rákóczi u.) kötelező felvételt biztosító működési 

körzetét felülvizsgálta, s úgy dönt, hogy a működési körzetet a 40/2022. (III. 11.) határozatban 

foglaltak szerinti változatlan tartalommal, a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

  

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának 

kötelező felvételt biztosító működési körzetének felülvizsgálatáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Óvoda Széchenyi Utcai Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító működési 

körzetét felülvizsgálta, s úgy dönt, hogy a működési körzetet a 41/2022. (III. 11.) határozatban 

foglaltak szerinti változatlan tartalommal, a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2023. (III. 23.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Gradus Tagóvodájának kötelező 

felvételt biztosító működési körzetének felülvizsgálatáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. §-ában biztosított jogkörben eljárva a Pilisvörösvári Német 

Nemzetiségi Óvoda Gradus Tagóvodájának kötelező felvételt biztosító működési körzetét 

felülvizsgálta, s úgy dönt, hogy a működési körzetet a 30/2021. (III. 19.) határozatban foglaltak 

szerinti változatlan tartalommal, a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező felvételt biztosító működési körzetet 

hozza nyilvánosságra. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2023. (III. 23.) 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.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

         polgármester             jegyző   
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2023. március 23.       


