
Ikt. szám: 01-55/7/2022. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. március 4. napján 1415 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli nyílt ülésén.                       

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme      

 

Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Strack Bernadett alpolgármester, Cser András, 

Dr. Fetter Gábor, Dr. Lovász Ernő, Preszl Gábor, Pándi Gábor, Dr. Lehrer Anita, Spanberger 

Zsolt, Varga Péter  

 

Távollétét jelezte: Mátrahegyi Erzsébet, Dr. Manhertz József Dávid 

  

Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Metzgerné Klein Krisztina műszaki 

osztályvezető   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 10 fővel határozatképes.   

 

No.: 1 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával elfogadta.   

 

Napirendi pontok      Előadó 

 

Zárt 

ülés 

Javaslat új számlavezető bank kiválasztására az 

Önkormányzat és intézményei számlavezető 

bankjának végelszámolása miatt és az ezzel 

kapcsolatosan felmerült vis maior intézkedések 

megtételére (Et.: 39/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

1.)  Az útőrházi gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítése 

(Et.: 37/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

2.)  A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak 

módosítása (Et.: 38/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Kéri, hogy az 1-es napirendet zárt ülés keretén belül 

tárgyalják meg. Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelésének kérdését. 

 

No: 2 

A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (10 fő) 10 igen (egyhangú) szavazatával 

támogatta. 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

Javaslat új számlavezető bank kiválasztására az Önkormányzat 

 és intézményei számlavezető bankjának végelszámolása miatt és az ezzel kapcsolatosan 

felmerült vis maior intézkedések megtételére 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 39/2022.) 
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A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült. 

 

Nyílt ülés folytatása 1436 -kor 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása kapcsán kialakult vis maior 

helyzetben megkötött számlák utólagos jóváhagyásáról   

 

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

Magyarország Zrt. végelszámolása kapcsán kialakult vis maior helyzetben a K&H Bank Zrt.-

vel és OTP Bank Nyrt.-vel megkötött számlák megkötésével - amelyekre az átmeneti 

gazdálkodás biztosítása céljából volt szükség – egyetért és azt utólagosan jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata az OTP Bank Nyrt.-vel 2022. márciustól kezdődő határozatlan idejű 

folyószámla-vezetési szerződés és a 2022. évre szóló folyószámla-hitel szerződés 

aláírásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OTP Bank Nyrt. 

2022. március 3. napján kelt folyószámla-vezetési és a folyószámla-hitelre vonatkozó ajánlatát 

elfogadja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. 

végelszámolása kapcsán kialakult vis maior helyzetben a legjobb ajánlatot adó az OTP Bank 

Nyrt.-vel az ajánlati feltételeknek megfelelően, 2022. márciustól kezdődő határozatlan idejű 

folyószámla-vezetési szerződést megkösse. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az az OTP Bank Nyrt.-vel az ajánlati 

feltételeknek megfelelően a 200.000.000 forintos folyószámla-hitel szerződést 2022. december 

31-ig terjedő időszakra aláírja.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata az K&H Bank Zrt.-vel forgóeszköz hitelszerződés aláírásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&H Bank Zrt.-

nek a 2022. március 2. napján kelt ajánlatát elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. 

végelszámolása kapcsán kialakult vis maior helyzetben a gazdálkodás és működés feltételeinek 

biztosítása céljából a K&H Bank Zrt.-vel az ajánlati feltételeknek megfelelően, forgóeszköz 

hitelszerződést kössön 100.000.000 forint éves keretre. 
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Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata a magánszemélyek kommunális adó befizetésének késedelmi pótlékjával 

összefüggésben 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális 

adó befizetésének késedelmi pótlékjáról - a Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolása 

kapcsán kialakult vis maior helyzettel összefüggésben az alábbiak állapítja meg:  

- A kialakult helyzetre tekintettel a korábban kézbesített helyi adó csekkek visszavonásra 

kerültek. 

- Az új számlák megnyitása, az új csekkek megrendelése és kézbesítése a fizetési 

határidőig nem biztosítható. 

 

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a magánszemély kommunális adójában, a 2022-es adóév 

első féléves adójának vonatkozásában a késedelemi pótlék felszámításától 2022. április hó 15. 

napjáig eltekint.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt (aljegyzőt), hogy a Magyar Államkincstárnál az ASP 

adószakrendszer átállítására vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző/aljegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

 

 

1. napirendi pont 

Az útőrházi gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítése  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 37/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.   

A Képviselő-testület döntött az Útőrházi gyalogátkelőhely közvilágítási hálózat kiépítéséről. 

Az önkormányzat a terveket elkészítette, engedélyeztette és a beruházás megvalósítására 

fedezetet biztosított. A kivitelezésre árajánlatkérést küldtek ki négy szakcégnek. Összesen két 

ajánlat érkezett, az Álomszer Kft. adata a kedvezőbb ajánlatot. A közút tájékoztatása szerint a 

kivitelezés várhatóan májusban fog elkezdődni.   

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  

 

Dr. Lovász Ernő: A bizottsági ülésen Cser András Képviselő úr tartózkodott és szeretné 

megkérdezni, hogy milyen problémát látott amiért nem támogatta a határozat elfogadását? 

Elfogadja, ha Képviselő úr azt mondja, hogy nem kívánja megindokolni a döntését.  

 

Cser András: A bizottsági ülésen megkérdezte, hogy a megadott ajánlattételi határidőig nem 

jött be érvényes ajánlat a zárt rendszerbe, hanem később az ügyintéző részére érkeztek be 

ajánlatok? Jobbnak tartotta volna, ha egy új ajánlatkérési felhívást jelentetnek meg, mert az 

„szabályosabb” lett volna. Az ügyet támogatja, de az eljárásmód miatt nem szavazott igennel.  
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Varga Péter: Nagyon nehéz a kivitelezőket találni a beruházások elvégzésére. 

 

Dr. Lovász Ernő: Kérdése, hogy az eljárásmód szabályosan zajlott? 

 

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető: Az ajánlatkérés szabályos volt.  

 

Pándi Gábor: Kérdése, hogy négy cég részére küldtek ki árajánlatkérési felhívást, a két cég is 

szerepelt a korábban kiküldöttek között, csak később adták be az ajánlataikat?  

A megadott határidőre egy cég sem küldte meg az ajánlatát és egy későbbi időpontban 

ismételten megkerestek két kivitelezőt?  

 

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető: Az idő rövidsége miatt volt szükség a 

gyors ajánlatkérésekre, melyre szakcégeket kerestek fel, az ELMŰ által nyilvántartott szaklista 

alapján. Az ajánlatkérésben meghatározott határidőre nem érkezett egy ajánlat sem a zárt e-

mail fiókra. A bontás után a zárt e-mail fiók megsemmisül. Ezt követően a műszaki ügyintéző 

ismételten megkereste a cégeket, hogy adjanak ajánlatot a kivitelezés elvégzésére. Így érkezett 

be a két cég ajánlata.        

 

Dr. Lovász Ernő: Mindenképpen szeretné a kétségeket eloszlatni a Képviselőkben, ezért 

igyekszik tisztázni a bizonytalanságokat. Nem érti, hogy témában a város egységét miért kell 

megbontani.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot. 

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata az Útőrházi gyalogátkelőhely közvilágítás kiépítéséről 

 

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

gyalogátkelőhelynél a közvilágítási hálózatot az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-

vel kiépítteti. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel az aktív és passzív elemek kiépítésére 

vonatkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően 6.340.992 forint + Áfa, azaz bruttó 8.053.060 

forint összeggel a kivitelezési szerződést megkösse. 

 

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

rendeletének 22. melléklete 5. sora és az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. 
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2. napirendi pont 

A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak módosítása  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 38/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.   

Február 23-án a már megválasztott póttag lemondott a póttagságáról, ezért helyette szükséges 

egy másik póttag megválasztása. Javasolta, hogy az indítványban szereplő személyt válasszák 

meg. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.      

 

No.: 3 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (III. 04.) Kt. sz. 

határozata a szavazatszámláló bizottságokba új póttag megválasztásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (II. 11.) Kt. sz. 

határozatával megválasztott szavazatszámláló bizottságok egy fő póttagjának lemondása miatt, 

a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. 

§ (1) bekezdése alapján települési szinten megválasztja a szavazatszámláló bizottságok új 

póttagjaként az alábbi személyt: 

 

Póttag: 
- Deák Valéria     2085 Pilisvörösvár, Fogoly utca 2. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

              

Dr. Fetter Ádám polgármester: Bezárta a napirendi pont tárgyalását. Szeretné kérni, hogy 

amíg a kialakult „háborús” helyzet meg nem nyugszik, amennyiben lehetőség/mód van rá a 

hírportálon való szóváltásokat mellőzzék. A környezetében dolgozóktól nagyon sok energiát 

vesz el, hogy a bejegyzésekkel foglalkozzanak. Hálás lenne, ha ezek az emberek pl. a vagyon 

megmentésével tudnának teljes mértékben foglalkozni és nem kellene a posztokra figyelniük. 

Nagyon nehéz napokat élnek meg a jelenleg kialakult helyzet miatt is, illetve a szomszédos 

országban sem enyhülnek az események. Nem gondolja, hogy a mostani helyzetben rossz 

hangulatot kellene kelteni a városban. Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 

1446-kor.                                                                
              

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

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

            polgármester       jegyző   


