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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. május 17-i rendkívüli ülésén 

elfogadott határozatairól      

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2022. (V. 17.) Kt. sz. 

határozata a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának egyszerűsített (tárgyalásos) 

eljárásban történő lefolytatása során a partnerségi egyeztetés lezárásáról, a partnerségi 

anyag Állami Főépítésznek való megküldéséről és a végső szakmai véleményezési szakasz 

lefolytatásának kezdeményezéséről a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken, a volt Muttnyánszky 

szakiskola épületéhez kapcsolódóan  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ban 

rögzített hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy lezárja a HÉSZ módosítását egyszerűsített 

(tárgyalásos) eljárásának partnerségi egyeztetését, a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken a volt 

Muttnyánszky szakiskola épületéhez kapcsolódóan. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a partnerségi anyag Állami Főépítésznek 

való megküldésére, ezzel a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásának 

kezdeményezésére az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.   

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2022. (V. 17.) Kt. sz. 

határozata a Köztemetőben parcella kialakításáról 

 

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

temető északi oldalán, a temető kerítése és a jelenlegi utolsó burkolt kelet-nyugati irányú út 

közötti parcellák közül, a középső főúttól nyugatra lévő (a használaton kívüli terület) 

parcellákat, és a köztük lévő utakat, valamint, ezen terület mellett a tehergépjárművel történő 

körbejárását biztosító, 5 méter széles utat kialakítja. Kialakítja továbbá a temető keleti oldalán 

a temetőterv szerinti tervezett kriptasor parcellát annak kiszolgáló útjával.  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó NADI Építő és Szolgáltató Kft.-vel a 2022. 

05.10.-én kelt ajánlatában foglaltaknak megfelelően 10.172.850 forint + Áfa, azaz bruttó 

12.919.520 forint összeggel a kivitelezési szerződést kösse meg. 
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A kivitelezéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelet 22-

es melléklet 4 során Út, parcellák és díszsírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben 

címen még rendelkezésre álló 4.650.000 forint, valamint a még szükséges 8.269.520 forint a 

21-es melléklet fejlesztési tartalékkeret terhére biztosítja.  

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.          

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2022. (V. 17.) Kt. sz. 

határozata az utak tervezéséhez tervező kiválasztásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi tervezési 

feladatokat elvégezteti: 

 

Utak építése: 

 Csuka utca (hozzávetőleg 280 méter hosszú) 

 Fogas utca (hozzávetőleg 125 méter hosszú) 

 Fogoly utca (hozzávetőleg 121 méter hosszú) 

 Gólya utca (hozzávetőleg 310 méter hosszú) 

 Harcsa utca burkolatlan szakaszai (hozzávetőleg 385 méter hosszú) 

 Katona József utca (hozzávetőleg 170 méter hosszú) 

 Kárász utca (hozzávetőleg 90 méter) 

 Keszeg utca (hozzávetőleg 130 méter hosszú) 

 Őrhegy utca (hozzávetőleg 110 méter hosszú) 

 Pisztráng utca (hozzávetőleg 80 méter hosszú) 

 Sas utca (hozzávetőleg 400 méter hosszú) 

 Seregély utca (hozzávetőleg 250 méter hosszú) 

 Sirály utca (hozzávetőleg 500 méter hosszú) 

 Szapolyai utca (hozzávetőleg 120 méter hosszú) 

 Ziribári utca (hozzávetőleg 200 méter hosszú) 

 

Járda építése:  

 Táncsics Mihály utca Mátyás király utca (Dózsa -Ponty utca között, hozzávetőleg 780 

méter) kiemelt gyalogos átvezetésekkel 

 

Utak felújítása: 

 A Dózsa György utca -Iskola köztől a Hősök teréig terjedő szakasza, mely hozzávetőleg 

630 méter hosszú – szilárd burkolatának kiszélesítése oly módon, hogy az ezen a 

szakaszon lévő folyóka helyett zárt csapadékcsatorna, vagy olyan elemes folyóka 

kerüljön elhelyezésre, melyen a közúti forgalom bonyolódhat. A tervezés során meg 

kell oldani a jelenlegi parkolási problémákat is. 

 Szabadság utca elején lévő buszmegálló áthelyezése a Magyar Közúttal történt 

egyeztetésnek megfelelően. 

 Szent István utca burkolatfelújítása, melynek során megoldandó a csapadékvíz 

elvezetés és az ingatlanok gépjárművel történő megközelíthetőségének biztosítása, és 

mindez oly módon, hogy a járda csapadékvíz elvezetése is megoldott legyen. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Nóvia-Net Építőmérnöki Tervező Kft. -vel 

a 2022.05.12.-én kelt ajánlatában foglaltaknak megfelelően 14.540.000 forint + Áfa, azaz bruttó 

18.465.800 forint összeggel a tervezési szerződést kösse meg 

 

A tervezéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelet 21-es 

melléklet fejlesztési tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                

 

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester             jegyző   
 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. május 18.    


