
Ikt. szám: 01-55/2/2022. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. január 21. napján 9 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendes nyílt ülésén.                       

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme     

 

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

Dr. Fetter Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Preszl Gábor, Spanberger Zsolt, Varga 

Péter 

 

Távollétét jelezte: Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Dr. Manhertz József Dávid 

 

Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző, Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, 

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető, Palkovics Mária felelős szerkesztő 

 

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

Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok elfogadását.  

 

No.: 1 

A Képviselő-testület a napirendi pontot a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával elfogadta.  

 

Napirendi pontok      Előadó 

 

1.)  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

módosításának egyszerűsített (tárgyalásos) 

eljárásban történő lefolytatására, a volt 

Muttnyánszky szakiskola épületének fennmaradási 

engedélyezéséhez és földhivatali térképi 

bejegyzéséhez kapcsolódóan (Et.: 15/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

2.)  Javaslat gépjármű értékesítésére a Városgazda Kft. 

számára (Et.: 14/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

3.)  Műszaki ellenőr megbízása az új bölcsődeépület 

építése során (Et.: 11/2022.))  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

4.)  Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-

Sport Program” című TAO pályázat benyújtása (Et.: 

12/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

5.)  A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi 

Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratának 

módosítása, módosító okiratának elfogadása (Et.: 

9/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

6.)  Főállású polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása (Et.: 5/2022.) 

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 
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7.)  Főállású alpolgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapítása (Et.: 4/2022.) 

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 

8.)  Véleményezési jog gyakorlása a 2022/2023. tanévi 

általános iskolai körzethatárok kijelölésével 

kapcsolatosan (Et.: 8/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

9.)  Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi 

partnerkapcsolati tervének jóváhagyása (Et.: 

10/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

10.)  Javaslat a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünetek 

elrendelésére a Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatalban (Et.: 6/2022.)  

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 

11.)  A polgármester szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyása (Et.: 7/2022.)  

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 

12.)  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató (Et.: 13/2022.)  

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 

13.)  Felvilágosítás kérés     

 

 

1. napirendi pont 

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

eljárásban történő lefolytatására, a volt Muttnyánszky szakiskola épületének 

fennmaradási engedélyezéséhez és földhivatali térképi bejegyzéséhez kapcsolódóan  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 15/2022.) 

 

 

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

Elmondta, hogy a Muttnyánszky iskola épületeinek hasznosítására vonatkozó eljárás 

előkészítése során derült ki, hogy az intézmény egy része nincs feltüntetve a földhivatali 

térképen. Az épületeket hasznosítanák, viszont a fennmaradásához szükséges a HÉSZ 

módosítása.    

A fejlesztéseket pályázati forrásból szeretnék finanszírozni. A terület övezeti besorolása 

változatlan maradna, viszont az épület beépítettségét a jelenlegi 40%-ról – 60 %-ra növelnék, 

mert ez esetben van lehetőség az épületek fennmaradására.     

Az átfogó HÉSZ/TSZT munkától függetlenül az ezzel kapcsolatos HÉSZ módosítását 

egyszerűsített tárgyalásos eljárás keretén belül lehet módosítani. A tervező - a Vögyzugoly Kft. 

- megküldte az ajánlatát, mely szerint bruttó 1.270.000 forint tervezési díjért vállalja a munka 

elvégzését. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat 

elfogadását. 

 

Preszl Gábor: Kérdése, hogy az önkormányzat mire szeretné hasznosítani az épületeket? Úgy 

emlékszik, hogy a melléképületek egy része nem készült el a legjobb minőségben – volt olyan, 

hogy a tanteremben állt a víz és így folyt az oktatás –.  
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Dr. Fetter Ádám polgármester: Az épületek nagy része használhatatlan és nem lehet azokat 

hasznosítani. A Virgonc Alapítvány használja az épület azon részét, amely a többi részhez 

képest jobb állapotban van. A Nevelési Tanácsadó helyiségei sincsenek elfogadható állapotban. 

Korábban már felvette a kapcsolatost a fenntartóval, hogy az önkormányzat készen áll az 

együttműködésre a felújítás tekintetében. A Ceglédi tankerületi központból, már egy szakember 

felmérte a helyiségek állapotát, de eddig semmilyen egyezségre nem jutottak.  

Az iskolaépületeknek építészeti értéke nincsen. Ha az önkormányzatnak sikerülne elnyeri a 3,5 

milliárdos támogatási keretet, akkor annak a terhére az épületeket felújítanák – azokat is 

amelyek nem az önkormányzat fenntartásában állnak (Nevelési Tanácsadó), viszont 

nagyszámban járnak pilisvörösvári gyerekek az intézménybe –. Az épületek fennmaradó 

részébe pedig főzőkonyha kerülne kialakításra, mivel a jelenlegi helyiségek már nem 

elegendőek a napi adagszámok elkészítésére. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

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

eljárásban történő lefolytatására, a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken a volt Muttnyánszky 

szakiskola épületének földhivatali térképen történő feltüntetéséhez 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 3. § (b) 

pontjában rögzített hatáskörében eljárva, úgy dönt, hogy elindítja a HÉSZ módosítását 

egyszerűsített (tárgyalásos) eljárásban, a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken a volt Muttnyánszky 

szakiskola épületének jogszerűsítéséhez kapcsolódóan, valamint megbízza a Völgyzugoly Kft.-

t a HÉSZ ezirányú módosításához kapcsolódó tervezési munkával. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ajánlat szerinti tervezési díjat a bruttó 1.270.000 

forintot az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

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

 

 

2. napirendi pont 

Javaslat gépjármű értékesítésére a Városgazda Kft. számára 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 14/2022.) 

 

 

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

Elmondta, hogy december hónapban döntött a Képviselő-testület, hogy hozzájárul egy korszerű 

gépjárműbeszerzéshez a konyha számára. Így a konyhának már nincs szüksége a jelenleg 

szállítást végző gépjárműre, ezért javasolják az értékesítését a Városgazda Kft. számára. 

Készült értékbecslés, melynek figyelembe vételével 5.368.000 forintos áron adnák el a járművet 

a Kft. részére. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat 

elfogadását.  
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Preszl Gábor: Kérdése, hogy a Kft. tudja e biztosítani a fedezetet a gépjárművásárlásra?  

 

Strack Bernadett alpolgármester: A Kft. a tavalyi év folyamán betervezett egy 

gépjárművásárlást, nem ilyen értékben, viszont rendelkezik tartalékkal, amelyből a 

gépjárművásárlást finanszírozni tudja. Betervezett vásárlást szeretnének megvalósítani, és egy 

elfogadható állapotú járművet vennének meg.     

 

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

javaslatot. 

 

No.: 3 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata gépjármű átruházásáról  
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy mivel a Pilisvörösvári Polgármesteri 

Hivatal Konyha ételszállításának biztosítására a megfelelő szállítóeszköz rendelkezésre áll, a 

feladatellátásra eddig használt PNX-225 forgalmi rendszámú Ford Transit gépkocsit a 

Városgazda Kft. számára értékesíti bruttó 5.368.000 forint összegű vételáron.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átruházásra irányuló 

jognyilatkozatok megtételére, a szerződés megkötésére.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

       

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

szavazatával hozta.                      

 

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

 

 

3. napirendi pont 

Műszaki ellenőr megbízása az új bölcsődeépület építése során 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 11/2022.) 

 

 

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

Az előterjesztést ismertetve, elmondta, hogy az új bölcsődeépület kiviteli terveinek elkészítése 

még folyamatban van, előre láthatóan február végére készül el. A beruházás jogerős építési 

engedély alapján készül. A Kbt. hatálya alá eső építkezéseknél és a műszaki feladatok 

sokrétűsége miatt szükséges, hogy műszaki ellenőrt alkalmazzanak. Ezért a műszaki ellenőri 

feladatok elvégzésére ajánlati felhívást küldtek több szakcég részére. A pályázati felhívásra 

három ajánlat érkezett. A Böröczffy Mérnöki Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot. Javasolta a 

határozat elfogadását. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.   

 

Cser András: Jelezte, hogy a digitálisan megküldött anyagban az előterjesztés határozati 

javaslata lemaradt. Úgy tudja, hogy a Böröczffy Kft.-vel a műszaki osztály több esetben 

dolgozott együtt és jó tapasztalatokkal rendelkeznek. A bontási jegyzőkönyv szerint nem a 

Böröczffy Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot, viszont az olcsóbb ajánlatot irreálisan alacsonynak 

találja. Kérdése, hogy a kedvezőbb ajánlatot megvizsgálta a műszaki osztály, hogy miért nem 

támogatja?  
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Strack Bernadett alpolgármester asszony: Tájékoztatásként elmondta, hogy a kedvezőbb 

ajánlat összege havonta értendő (forint/hó), míg a többi ár pedig a teljes megbízásra vonatkozik.         

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző: Elnézést kért és elmondta, hogy adminisztrációs hiba 

történt az anyag szkennelése során, ezért felolvasta a határozati javaslatot:  

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

3714/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett új bölcsőde kivitelezési munkákhoz a műszaki ellenőri 

feladatokra a Böröczffy Mérnöki Iroda Kft. által 2021. december 12-én kelt, 3.400.000 forint + 

Áfa, azaz bruttó 4.318.000 forint értékű árajánlatát elfogadja.  

A Képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőr 

megbízási szerződésének aláírására.  

A műszaki ellenőri megbízási díj fedezetének forrása a „Pilisvörösvári tipegő Bölcsőde 

fejlesztése új helyszín építésével” című és VEKOP-6.1.1-21-00007 azonosító számú, IKT-2021-

302-I1-000000017/00000018 iktatószámú támogatási szerződés szerint elnyert 567.000.000 

forint támogatási keret terhére biztosított. 

 

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

javaslatot. 

 

No.: 4 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a bölcsőde építési munkákkal kapcsolatosan műszaki ellenőr megbízásáról 

 

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

3714/2 hrsz-ú ingatlanra tervezett új bölcsőde kivitelezési munkákhoz a műszaki ellenőri 

feladatokra a Böröczffy Mérnöki Iroda Kft. által 2021. december 12-én kelt, 3.400.000 forint + 

Áfa, azaz bruttó 4.318.000 forint értékű árajánlatát elfogadja.  

 

A Képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőr 

megbízási szerződésének aláírására.  

 

A műszaki ellenőri megbízási díj fedezetének forrása a „Pilisvörösvári tipegő Bölcsőde 

fejlesztése új helyszín építésével” című és VEKOP-6.1.1-21-00007 azonosító számú, IKT-

2021-302-I1-000000017/00000018 iktatószámú támogatási szerződés szerint elnyert 

567.000.000 forint támogatási keret terhére biztosított. 

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                        

 

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

 

 

4. napirendi pont 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” 

című TAO pályázat benyújtása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 12/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
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A pályázat az óvodás korosztályt célozza meg, mellyel elősegíthetik/fejleszthetik a gyerekek 

napi mozgását. A szabadlevegőn történő testmozgás megalapozza a gyerekek fejlődését, illetve 

később is a mindennapjaik részévé válhat mozgás és a sport. Az óvodapedagógusok számos 

mozgásfejlesztést támogató képzésben vettek/vesznek részt, amellyel célirányosan segíteni 

tudják a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. A pályázat a mozgásfejlesztő 

feladatokon és a helyszíni ellátáson túl lehetőséget biztosít számos sportág kipróbálására. Igen 

széleskörű lehetőségeket biztosít a pályázat az óvodák részére.  

A pályázat benyújtásának határideje február 1-je. Az önrész összege megközelítőleg 5.200.000 

forint, melynek pontos összegét a Program befejeztével határozza meg egy Alapítvány.      

A beruházásnak 2023. júniusáig kell elkészülnie, majd december 31-ig szükséges benyújtani az 

elszámolást. A használatbavételtől számított 15 évig kell a pályát és az eszközöket fenntartani.  

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 5 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodát érintő Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvány által kiírt Ovi-Sport Pályázat benyújtásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány „Nemzeti Ovi-Sport Program” című TAO pályázatra 

pályázati kiírásra, a következő tartalommal: 

 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Rákóczi utca-i tagóvodában: a teljes Ovi-Sport 

Program (6x12 méteres pálya (árnyékoló hálóval), eszközkészlet, képzés, rendezvény, 

programok megvalósítása). 

 

Érintett ingatlanok: Német Nemzetiségi Óvoda 2085 Pilisvörösvár Rákóczi u. 6. szám, 747hrsz. 

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben biztosítja a Program megvalósításához az 

Alapítványon keresztül az önrészt (fejlesztési támogatást). Az önrész (fejlesztési támogatás) 

megközelítőleg bruttó 5.200.000 forint, azaz ötmillió-kétszázezer 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 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 az Alapítvány rendelkezésére bocsájtja a pályázathoz szükséges adatokat, 

nyilatkozatokat és dokumentumokat. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat benyújtására. 

   

Határidő: 2022. február 1.     Felelős: polgármester  

     

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

szavazatával hozta.                     

 

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

A Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító 

okiratának módosítása, módosító okiratának elfogadása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 9/2022.) 

 

 

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

Az Alapító Okirat módosítására azért van szükség, mert az intézmény részt vesz a „Műjégpálya 

Programban”, melyhez 5 millió forintos támogatást kaptak. A pályázat során szükséges 

megjelölni a kormányzati funkciót, illetve annak számát. Az okiratban ezeket a 

meghatározásokat rögzíteni kell. Az államkincstárral ez ügyben egyeztettek, aki további egy 

adminisztrációs pontosításra hívta fel a figyelmet, amelyet szintén tartalmaz az előterjesztés. 

Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 6 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a Művészetek Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 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 Művészetek Háza – Kulturális Központ és 

Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Alapító okiratát, melyet Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2006. (VIII. 22.) Kt. sz. határozatával fogadott 

el, s a 73/2007. (IV. 26.) Kt. sz. határozatával, a 183/2007. (IX. 13.)  Kt. sz. határozatával, a 

7/2008. (I. 31.) Kt. sz. határozatával, a 15/2008. (II. 21.) Kt. sz. határozatával, a 129/2008. (VII. 

17.) Kt. sz. határozatával, a 122/2009. (VII. 23.) Kt. sz. határozatával, a 142/2009. (IX. 03.) Kt. 

sz. határozatával, a 159/2010. (IX. 23.) Kt. sz. határozatával, a 109/2011. (V. 26.) Kt. sz. 

határozatával, a 127/2011. (VI. 20.) Kt. sz. határozatával, a 92/2012. (V. 31.) Kt. sz. 

határozatával, a 87/2013. (IV. 25.) Kt. sz. határozatával, a 223/2013. (XI. 28.) Kt. sz. 

határozatával, a 25/2014. (III. 06.)  Kt. sz. határozatával, 74/2015. (V. 28.) Kt. sz. határozatával, 

3/2016. (I. 28.) Kt. sz. határozatával, a 196/2016. (XII. 15.) Kt. sz. határozatával, a 83/2017. 

(IV. 27.) Kt. sz. határozatával, a 66/2019. (V. 30.) Kt. sz. határozatával és a 96/2020. (VII. 23.) 

Kt. sz. határozatával módosított, az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

Háza – Kulturális Központ és Városi Könyvtár, 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: nyilvántartásba vétel módosítása 15 napon belül    Felelős: jegyző  

                 

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

szavazatával hozta.                     

 

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

Főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 5/2022.) 

 

 

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

A tavalyi év decemberében módosult az Mötv., mely rendelkezések január 1-jétől léptek 

hatályba. A törvénymódosítás értelmében változott a polgármesterek illetménye.  Az illetmény 

összege törvény által meghatározott ugyan, de a Képviselő-testületnek, mint a munkáltatói 

jogokat gyakorlónak határozatban, összegszerűen kell elfogadnia az illetményt.  

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. 

 

Cser András: A sajtóból úgy értesült, hogy az állam fedezetet biztosít az illetmények 

emelésére.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: A sajtóinformációk szerint az illetménykiegészítésre 

szükséges forrást az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: A hírekben kiegészítésként jelent meg, hogy az 5000 fő 

alatti települések tekintetében vállalja át az állam az illetménykiegészítések finanszírozását.   

Az 5000 fő feletti települések esetében viszont az önkormányzatoknak saját forrásból kell 

biztosítaniuk a kiegészítéseket.   

 

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

javaslatot. 

 

No.: 7 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a főállású polgármester illetményének, költségtérítésének és idegennyelvtudási 

pótlékának megállapításáról 

 

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

főállású polgármester  

 illetményét 2022. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2) bekezdése, valamint a (4) bekezdés f) 

pontja értelmében 975.000 forint/hó összegben,  

 az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a költségtérítés összegét 2022. január 1-jétől 

146.250 forint/hó összegben,  

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése 

és a 141. § (1)-(9) bekezdései szerint, a bemutatott nyelvvizsgabizonyítványok alapján 

az idegennyelvtudási pótlékot 46.380 forint/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekben meghatározott összegeket az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

 

Hatálya: 2022. január 1.      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.                      

 

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

Főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 4/2022.) 

 

 

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

Szintén az Mötv. rendelkezik az alpolgármester részére megállapítható illetményről. Az 

Alpolgármester Asszony 2021. augusztus 1. napjától látja el főállásban a feladatot, ekkor a 

Képviselő-testület az illetményét a polgármesteri illetmény 90%-ában határozta meg, ezért 

szükséges annak is az újbóli összegszerű megállapítása.  

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  

 

Preszl Gábor: Elismeri Alpolgármester asszony munkáját. Viszont e tekintetben lehetőség van 

az illetményt 70-90%-a között megállapítani. 

Az Mötv. szerint a polgármester illetménye a 10.001-30.000 fő lakosságszámú település 

esetében a jogszabályban meghatározott 1,3e forint 75%-a.  

Úgy gondolja, hogy ezt az arányt kellene az alpolgármester illetményének esetében is 

alkalmazni. Módosító javaslata, hogy 75%-ban legyen meghatározva az illetmény.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel a 75%-os illetmény meghatározását. 

 

No.: 8 

A Képviselő-testület a módosítást a jelenlévő képviselők (9 fő) 1 igen, 6 nem és 2 tartózkodás 

szavazatával elutasította.                     

 

Gergelyné Csurilla Erika aljegyző: A Képviselő-testület már korábban – 87/2021. Kt. 

határozatában – elfogadta, hogy az illetményt a 90 %-nak megfelelő összegben határozza meg. 

Jelen esetben a jogszabályváltozások miatt szükséges az új összeget megállapítani/elfogadni.     

 

Dr. Lovász Ernő: Ha jól értelmezi, akkor módosító javaslattal nem is lehetett volna élni, mivel 

az illetmény százalékban való meghatározását a tavalyi év folyamán már elfogadták. Jelen 

esetben egy adminisztrációs kötelezettségnek kell eleget tenniük. 

 

Preszl Gábor: A módosító indítványát visszavonta és köszöni a felvilágosítást.   

 

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

javaslatot.  

 

No.: 9 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a főállású alpolgármester illetményének, költségtérítésének és 

idegennyelvtudási pótlékának megállapításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Strack Bernadett 

főállású alpolgármester  

 illetményét 2022. január 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi törvény (a továbbiakban Mötv.) 71. § (2) bekezdése, a (4) bekezdés f) pontja, 

valamint a 79. § és a 80. § (1) bekezdése alapján 877.500 forint/hó összegben,  

 az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2022. január 1-jétől a költségtérítés összegét 

131.625 forint/hó összegben,  

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) és a 141. § 

(1)-(9) bekezdései szerint, a bemutatott nyelvvizsgabizonyítványok alapján az 
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idegennyelvtudási pótlékot 23.190 forint/hó összegben állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fentiekben meghatározott összegeket az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

 

Hatálya: 2022. január 1.         Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.                     

 

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

 

 

8. napirendi pont 

Véleményezési jog gyakorlása a 2022/2023. tanévi általános iskolai körzethatárok 

kijelölésével kapcsolatosan 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 8/2022.) 

 

 

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

Az Érdi Tankerület november végén megküldte a 22/23-as tanévre vonatkozó iskolai 

körzethatárok tervezetét és kérték, hogy az önkormányzat véleményezze és február 15-ig 

jelezzen vissza. A körzetlista megegyezik az évek óta használt és jól bevált beosztással, ezért 

javasolta annak elfogadását.  

Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 10 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata az Érdi Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre tervezett általános 

iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos véleményezési jog gyakorlásáról 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt véleményezési 

jogkörében eljárva az Érdi Tankerületi Központ által a 2022/2023. tanévre tervezett általános 

iskolai felvételi körzethatárokat elfogadja. 

 

Határidő: 2022. 02.15.     Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.                     

 

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

 

 

9. napirendi pont 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 10/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. 
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A terv összeállításakor figyelembe vették a testvérvárosokból érkezett meghívásokat. A 

partnerkapcsolati tervet a Német Nemzetiségi Önkormányzattal leegyeztették, mint a német 

nyelvű partnerkapcsolati programok társfinanszírozójaval. Mindkét önkormányzat 

költségvetésében biztosítani kell a fedezetet a partnerkapcsolati események finanszírozásához.  

A Nemzetiségi Önkormányzat szerdán tárgyalta és támogatta a táblázatban szereplő tervet.  

Fontosnak tartják, és minden évben keresik a támogatási lehetőségeket, mellyel csökkenthetik 

a kiadások összegét.  

Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Preszl Gábor: Kérdése, hogy a Borszéki partnerkapcsolat még fennáll e, mivel az 

előterjesztésben erre való utalást nem látott?  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Úgy emlékszik, hogy minden partnertelepülést meghívnak a 

Vörösvári Napokra (Borszék, Gerstetten, Gröbenzell, Wehrheim).       

Tájékoztatásként elmondta, hogy a partnertelepülésekről számos meghívást kaptak az elmúlt 

két évben is, de sajnos a világjárvány miatt nem volt lehetőségük a meghívásokon részt venni.            

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  

 

No.: 11 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata az önkormányzat 2022. évi partnerkapcsolati tervének jóváhagyásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a 2022. évi partnerkapcsolati tervet, és a 2022. évi költségvetési 

rendeletben biztosítandó fedezet keretein belül felhatalmazza a polgármestert a 

partnerkapcsolati rendezvények előkészítésére és lebonyolítására. 

 

Fedezet forrása: 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet ill. Pilisvörösvár 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi költségvetési határozata. A Képviselő-

testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelettervezetet jelen határozat 

figyelembevételével tervezze meg. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester, NNÖ elnök 

 

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

szavazatával hozta.                  

    

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

 

 

10. napirendi pont 

Javaslat a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendelésére a 

 Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 6/2022.) 

 

 

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

Az elmúlt évekhez hasonlóan készült el az igazgatási szünetekre vonatkozó tervezet.  

Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Hivatalban az éves szabadságok a naptári évben 

kiadásra kerüljenek. 

Ügyeltek arra, hogy az igazgatási szünetek időpontjai a feladatok zökkenőmentes 

végrehajtásához igazodva kerüljenek meghatározásra.     
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Az igazgatási szünet alatt az anyakönyvi események, halálesetek anyakönyvezése, illetve a 

sírhelydíjak beszedése miatt indokolt és szükséges az ügyelet megszervezése. 

A tavalyi év folyamán a szombati munkanapok tekintetében is igazgatási szünetet rendelt el a 

munkáltató, melyet az idei évben is figyelembe vettek.  

Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 12 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünetek elrendeléséről a Pilisvörösvári 

Polgármesteri Hivatalban 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a 

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban: 

 

- 2022. március 26. (szombat, 1 munkanap) 

- 2022. július 25-től július 29-ig (5 munkanap) 

- 2022. augusztus 15. (1 munkanap) 

- 2022. augusztus 22-től augusztus 26-ig (5 munkanap) 

- 2022. október 15. (szombat, 1 munkanap) 

- 2022. december 22-től 2022. december 30-ig (6 munkanap) 

 

igazgatási szünetet rendel el.   

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rendnek az igazgatási 

szünetek idejére való megszervezéséről, az ügyfelek és partnerek megfelelő tájékoztatásáról, 

valamint a köztisztviselői és munkavállalói szabadságoknak a fentiek szerinti kiadásáról.  

  

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.                     

 

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

 

 

11. napirendi pont 

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 7/2022.) 

 

 

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályozza a polgármester szabadságolására 

vonatkozó rendelkezéseket is. A Képviselő-testületnek, mint munkáltatónak minden év február 

28-ig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságolási ütemtervét.  

Bízik abban, hogy az igazgatási szüneten kívül sikerül több szabadságot igénybe vennie a 

számos feladat elvégzése mellett.   

Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.    
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No.: 13 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (I. 21.) Kt. sz. 

határozata a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a alapján Dr. Fetter Ádám 

polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester által mellékletként csatolt 

ütemterv alapján – elfogadja. 

 

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

 

Határidő: folyamatos       Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.                     

 

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

 

 

12. napirendi pont 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 13/2022.) 

 

 

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

A táblázat tartalmazza a rendes ülések közötti képviselő-testületi döntéseket, illetve azok 

intézkedéseiről/eseményeiről szóló tájékoztatást. 

Szavazásra tette fel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadását.     

 

No.: 14 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (I. 21.) 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 (9 fő) 9 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                      

 

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

 

 

13. napirendi pont 

Felvilágosítás kérés 

 

 

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

 

Dr. Lovász Ernő: Szeretné jelezni, hogy az utóbbi időben a bizottsági üléseken való 

megjelenés a tagok részéről nem kielégítő. Az észrevételt bizottsági elnökként is alá tudja 

támasztani. A héten két bizottsági ülés is volt és mindkét ülésről többen is jelezték távollétüket. 

A hiányzások a Képviselőket és a külsős bizottsági tagokat is érinti. Természetesen adódhat 
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rendkívüli eset/betegség, amikor nem tud valaki részt venni az ülésen. Úgy gondolja, hogy a 

képviselői munka fontos, és ha határozatképtelenek lesznek az üléseken, akkor nem fogják 

tudni ellátni megfelelően a bizottsági munkájukat.   

Kéri, hogy polgármester úr vizsgálja felül a bizottságok személyi állományát, hogy a tagok 

rendszeresen részt vesznek e az üléseken, és tudnak e működni.  

Amennyiben szükséges, akkor az ehhez tartozó lépéseket tegyék meg.   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: A Bizottságok helyzetét felül fogják vizsgálni, tekintettel 

arra, hogy van olyan Bizottság ahol a tag(ok) hosszú ideje nem jár(nak) ülésre.  

 

Dr. Fetter Gábor: A Szociális Bizottság tekintetében már többször jelezte Mátrahegyi 

Erzsébet elnök asszonynak, hogy Radnai doktor hosszú ideje nem jár az ülésre és vegye fel vele 

a kapcsolatot. Ha a Doktor úr már nem vállalja a tisztséget, akkor tegyenek javaslatot új személy 

felvételére a Bizottságba.       

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöni az észrevételeket. Sajnos van még külsős bizottsági 

tag, akinek a személye bizonytalan, a munkájából adódóan. A Bizottságok személyi állományát 

felül fogják vizsgálni.    

 

Cser András: A rendkívüli ülések összehívása tekintetében kéri, hogy amennyiben már látják 

a témától függően, hogy szükséges egy rendkívüli ülést összehívni, akkor időben tájékoztassák 

a képviselőket, hogy mindenki tudjon az eseményekhez alkalmazkodni.        

Továbbá kéri, hogy ha eltérnek a munkatervben elfogadott rendes ülések dátumától, azokról is 

időben legyenek tájékoztatva, illetve, hogy mely időpontban kerül az ülés megtartásra.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Szeretné jelezni, hogy jövő héten kedden 17 órától rendkívüli 

ülést szükséges összehívni az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

kiírt pályázaton történő részvétel tekintetében, amely a Pénzügyi Bizottságot is érinteni fogja.    

  

Preszl Gábor: Egyetért az elhangzottakkal a Bizottságokat érintően. Kérdése, hogy az SzMSz-

ben nem lehetne e valamilyen korlátokat megfogalmazni, pl. ha valaki fél évet nem jár ülésre, 

akkor a megbízása automatikusan megszűnik és utána a Képviselő-testület új tagot választhat. 

Ha valaki nem tudja ellátni a feladatát, akkor azzal ne akadályozza Bizottság munkáját.     

 

Dr. Lovász Ernő: Kéri, hogy a Hivatal vizsgálja meg, hogy az SzMSz ad e erre lehetőséget?   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Fogarasy Attila szeretettel küldi a Képviselők részére a 

megjelent verses kötetét „Hol lakik Künikosz” címmel. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.  

Megköszönte a jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 951-kor.                                                                                                                                                                                     
    

 

  

 

K.m.f. 

      

 

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

            polgármester       jegyző   


