
Ikt. szám: 01-55/19/2022. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. július 15. napján 7 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendes nyílt ülésén.                                          

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme        

 

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

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

Péter    

 

Távollétét jelezte: Cser András, Dr. Manhertz József Dávid, Mátrahegyi Erzsébet 

 

Meghívott: Gergelyné Csurilla Erika jegyző, Balya András aljegyző, Metzgerné Klein 

Krisztina műszaki osztályvezető, Zbrásné Aszt Éva pénzügyi osztályvezető, Jákliné Komor 

Szilvia oktatási referens, Palkovics Mária – Vörösvári Újság, Pilis Tv  

 

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

Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Kiosztásra került a 123-2/2022. sz. előterjesztés, 

mely a járdák kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos. Szavazásra tette fel a napirendi 

pontok és azok sorrendjének elfogadását.   

 

No.: 1 

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

szavazatával elfogadta.      

 

Napirendi pontok      Előadó 

 

1.)  I. A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. féléves 

beszámolójának elfogadása. II. Javaslat jutalom és 

béremelés megállapítására a Pilisvörösvári 

Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője számára (Et.: 

117/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

2.)  Közbeszerzési eljárás indítása járdák kivitelezőjének 

kiválasztására (Et.: 123/2022., 123-2/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

3.)  Étkezési térítési díjak módosítása (A szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 

19.) önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 

121/2022.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

4.)  A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása, 

valamint a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Et.: 122/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

5.)  Bányász emlékmű állítása Pilisvörösváron (Et.: 

118/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 
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6.)  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban 

HÉSZ) tárgyalásos eljárásban történő részleges 

módosítására a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken lévő, 

volt Muttnyánszky szakiskola épületének 

legalizálásához kapcsolódóan (Et.: 120/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

7.)  Közbeszerzési terv módosítása (Et.: 119/2022.)  Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

8.)  A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről 

szóló önkormányzati rendelet módosítása (Et.: 

116/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

9.)  Pilisvörösvár, Budai út 10/a fszt/2. sz. alatti, üres 

önkormányzati tulajdonú, társasházi lakás, bérleti 

jogának piaci alapon történő, pályázaton való 

ismételt meghirdetése (Et.: 114/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

10.)  A Pilisvörösvár 6212 hrsz-ú ingatlan belterületbe 

vonása (Et.: 113/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

11.)  A Közbeszerzési és Előkészítő Bíráló Bizottság 

tagjaiban változás (Et.: 112/2022.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

12.)  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató (Et.: 115/2022.)   

Gergelyné Csurilla Erika 

jegyző 

 

13.)  Felvilágosítás kérés                  

 

1. napirendi pont 

I. A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. féléves beszámolójának elfogadása. 

 II. Javaslat jutalom és béremelés megállapítására  

a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője számár 

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 117/2022.) 

 

 

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

Elmondta, hogy a napirendi ponthoz meghívták Szauter Gábor ügyvezető urat is, de sajnos 

jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.  

Elkészült a Városgazda Kft. első félévi beszámolója. Véleménye szerint a cég jól gazdálkodik. 

A béreken felül további összegeket fordítottak működésre, a napi munkavégzéshez szükséges 

eszközök karbantartására. A téli síkosságmentesítéshez előre lekötöttek 75 tonna útszóró sót, 

mivel egyik beszállító sem tudta év végére garantálni az elegendő mennyiséget, így további 4,5 

millió forintot biztosítottak a vásárlásra. Jelenleg a cég 22 fő munkavállalóval dolgozik és látja 

el a napi feladatokat.   

Az ügyvezető úr nagyon jól végzi a teendőit, a város rendezettségéért, tisztaságáért sokat 

dolgozik. Javasolta ügyvezető úr illetményét megemelni, illetve a kiemelkedő tevékenységét 

jutalommal megköszönni.  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és mindhárom határozati javaslatot támogatta.   

 

Preszl Gábor: Elmondta, hogy a határozatokat nem fogja támogatni, mivel a Sberbank miatt 

beruházásokat kell elhalasztani, országosan is folyamatos megszorításokat hoz a Kormány.  

Nem gondolja, hogy ebben a helyzetben jutalmat kellene osztani.    
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Strack Bernadett alpolgármester: A Városgazda Kft.-t már nem érinti a Sberbank miatt 

kialakult helyzet, mivel a cég maradéktalanul visszakapta a vagyonát. E tekintetben nem 

gondolja, hogy hivatkozni kellene a Sberbankkal kapcsolatos akadályokra. Az önkormányzat a 

havi költségeket kigazdálkodja, mivel a működési támogatást megkapták az államtól.  

A Kft. ügyvezetője az előző évi teljesítményére vonatkozóan kapja a jutalmat, amit a Hivatali 

dolgozók is megkaptak az előző évben. Véleménye szerint a munkavállalók, nem tehetnek 

arról, hogy az önkormányzat ilyen helyzetbe került. Természetesen az idei évben a jutalom 

mértékéből visszavesznek, ameddig az önkormányzat/hivatal is a saját vagyonát vissza nem 

kapja. Minden munkavállalót érint az emelkedő infláció és e miatt a havi jövedelmük egyre 

kevesebb. A jutalommal szeretnék ellensúlyozni az áremelkedésekkel járó nehézségeket.     

 

Varga Péter: Ügyvezető úr munkáját kimagaslónak értékeli. Sajnálatos módon a kötelező 

eljárásmódnak megfelelően az ügyvezető úr jutalmát a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell, 

így ha jól értelmezi, akkor a hivatali munkatársak jutalmát sem támogatja Képviselő úr?  

 

Preszl Gábor: Az előterjesztés kizárólag a Városgazda Kft. ügyvezetőjéről szól, a többi 

munkavállalóról nincs szó.         

 

Varga Péter: A hivatali apparátus is, a rendkívüli helyzetre való tekintettel segíti az 

önkormányzat munkáját, és igyekeznek a legjobb tudásuk szerint elvégezni a mindennapi 

munkákat, „kihívásokat”. Ügyvezető úr munkáját is hasonlóan fontosnak találja. Példaként 

említette, hogy ha ügyvezető úr nem jár el körültekintően a síkosságmentesítéssel kapcsolatos 

útszóró só beszerzésével összefüggésben, akkor a sokszorosát fizették volna meg a 

megemelkedett só áraknak.      

Többmillió forintos összeget kellett volna kifizetnie a cégnek, mint amennyi jutalmat 

engedélyeznek ügyvezető úr számára. Örül, hogy egy olyan ügyvezetője van a cégnek, aki 

kiválóan ellátja a feladatát.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: Képviselő úr általánosságban fogalmazott, hogy a kialakult 

helyzetben nem hagyná jóvá a jutalmak kifizetését. A Hivatalt érintő jutalom kifizetését eddig 

sem kellett a Képviselő-testületnek tárgyalnia. Az elhangzott általános megfogalmazás szerint 

senkinek nem kellene megköszönni a munkáját, és nem kellene jutalmat adni.       

 

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

határozati javaslatot. 

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 

által készített a működési támogatásának felhasználásáról szóló féléves beszámolót, amely a 

2022.01.01 - 2022.06.30. közötti időszakra vonatkozik az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 nem szavazatával 

hozta.    

 

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

határozati javaslatot. 
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No.: 3 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő 

béremelés megállapításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének havi illetményét, bruttó 

695.000 forintra módosítja, amelynek fedezetét a gazdasági társaság működési kiadásai 

tartalmazzák.  

 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 nem szavazatával 

hozta.          

 

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

határozati javaslatot. 

 

No: 4 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője részére történő 

jutalom megállapításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy 

dönt, hogy a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 5 heti illetménynek 

megfelelő, bruttó 787.500 forint jutalmat állapít meg, amelynek fedezetét a gazdasági társaság 

működési kiadásai tartalmazzák.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 nem szavazatával 

hozta.          

 

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

 

 

2. napirendi pont 

Közbeszerzési eljárás indítása járdák kivitelezőjének kiválasztására  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 123/2022.) 

 

 

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

A zárszámadás során a tartalékkeret terhére járdaépítések kerültek betervezésre. Sajnos a 

Sberbank miatt kialakult helyzet miatt eddig a fedezet nem állt rendelkezésre. A bank a mai 

napig semmilyen tájékoztatást nem adott arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a vagyonát 

mikor fogja visszakapni. Napi szinten figyelik az önkormányzat fizetőképességét, szigorú 

gazdálkodást folytatnak, melynek köszönhetően a járdaberuházással kapcsolatos közbeszerzést 

biztonsággal el lehet indítani. A fedezet pénzügyileg is rendelkezésre áll. A többi beruházás 

fedezet hiányában, a továbbiakban is bizonytalan.  

Jelenleg 11 belterületi utcában javasolt az új járdák megépítése. Az előterjesztésben 

olvashatóak, hogy mely utcákat érintené a beruházás. A műszaki osztály indikatív ajánlatokat 

kért be, hogy a beruházások költségeit felmérjék. Az összeg tekintetében már közbeszerzési 

eljárást szükséges lefolytatni, az ajánlattételre a felsorolt gazdasági szereplőket hívják meg.  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és határozat elfogadását támogatta.  
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Pándi Gábor: Örül, hogy ilyen nagymértékű beruházásba kezd az önkormányzat, viszont a 

helyszíneket nézve úgy látja, hogy készülnek olyan területen is járdák, ahol nincs semmilyen 

közintézmény, és nem központi helyen épülnének a járdaszakaszok, hanem a város külső 

részein.  

A focipálya mögötti részeken – északi lakókörzet – számos család él, és jobbnak találta volna, 

ha ezen a részen építenek járdákat, mint a távolabb eső területeken.  

Elfogadhatóbbnak tartaná, ha a Vásár téri iskolától a gimnáziumig épülne parkoló, mivel több 

intézmény található a környéken, és sokkal forgalmasabb is. 

Az Iskola köz esetében sem javasolja a járdaépítést, mivel nem járnak sárban a gyalogosok. A 

Petőfi Sándorutcai járdaépítést nem támogatja, mivel a gimnázium utáni részen már inkább csak 

autóval közlekednek a lakók.  

Úgy gondolja, hogy vannak olyan részei a városnak, ahol jobb lenne járdát építeni, mert többen 

használnák. Célszerűbbnek tartaná, ha nem a város külső részein épülne járda, ahol egyébként 

is mindenki gépjárművel közlekedik.  

A Fő utca felújítást is folytathatnák a Bányatelep irányába. Úgy gondolja, hogy ebből az 

összegből komolyabb beruházást is végre lehetne hajtani.   

A jelenlegi bankhelyzet miatt számos beruházás nem tud megvalósulni, el lettek halasztva, 

viszont számos városi program, mint a „Hello Werischwar”, a „Stégek Éjszakája”, és a 

„Vörösvári Napok”, ami szórakozás azokat megtartják.    

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Úgy gondolja, hogy gazdasági szempontokat tekintve a 

járdákat a gyalogosok egyre nagyobb számban fogják kihasználni.  

Örül, hogy képviselő úr az északi lakókörzetre tett javaslatot, így a későbbiek során szem előtt 

fogják tartani a terület fejlesztését. Eddig nem is gondoltak arra, hogy ezen a részen végezzenek 

beruházásokat, mivel számos képviselő ebben a körzetben lakik, és nem szerették volna, ha az 

ellenkező vélemények hangoznának el az ülésen.    

 

Varga Péter: A korábbi városvezetés szinte minden beruházást a központi részekre irányított, 

most viszont igyekeznek a város területén elosztva beruházásokat megvalósítani. Képviselő úr 

által említett területek, mint a Fő utca, illetve a Vásár téri iskola - Szabadság utca - a Magyar 

Közúthoz tartozó részek, és ezekhez a beruházásokhoz kiviteli tervek szükségesek. 

Megvizsgálták, hogy az idei évben a jelenlegi keretek között milyen beruházás megvalósítása 

lehetséges amely, nem látványberuházást foglal magába. Tervek között szerepelnek az 

útépítések, melyekhez tervek szükségesek, és ezek előkészítése már folyamatban van. 

A Szabadság utcában a parkolók megépítése egyeztetés alatt áll, mivel a buszmegálló 

áthelyezése komoly engedélyezési eljárást von maga után. A jelenlegi városvezetés 

mindenképpen a város külső részen is fejleszteni kíván, nemcsak a belső területeken. Úgy 

gondolja, hogy a közintézmények rendben megközelíthetőek, a Vásár téri iskola elérhetősége 

is rendeződni fog a jövőben. Elmondta, hogy az állampolgárok kérését is figyelembe veszik, 

amikor az előkészítéseket végzik.       

   

Strack Bernadett alpolgármester: A májusi ülésen szavazta meg a Képviselő-testület az utak 

tervezésével kapcsolatos témánál a Szabadság utca elején lévő buszmegálló áthelyezését a 

Magyar Közúttal történt egyeztetésnek megfelelően. A jövő évi beruházások tervezése során 

az anyagi források biztosításánál figyelembe veszik a megvalósítást. Járdaépítések ügyében is 

sorrendet állítottak, mivel már eddig is készültek járdák és mérlegelték, hogy milyen 

beruházások mikor valósuljanak meg.      

A közmeghallgatáson bemutatásra kerültek a 2022. évi beruházási a tervek, és amennyiben az 

önkormányzat anyagi helyzete megengedné, akkor már utak is épülnének.   

Fontosnak tartanák azt a személetváltást, hogy a szülők ne autóval vigyék a gyerekeket az 

iskolába/óvodába, hanem gyalogosan közlekedjenek, ez által a forgalom az intézmények 

közelében normalizálódna.   
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A szórakozással összefüggésben elmondta, hogy az önkormányzat költségvetését (kiadásait) 

folyamatosan figyelik, ellenőrzik, így amig lehetőségük lesz, addig a város polgárai számára 

biztosítani fogják a kultúrát és szórakozást illetve a fejlődést is.  

 

Dr. Lehrer Anita: Képviselő úr kiemelte, hogy a Petőfi Sándor utcai beruházás szükségtelen. 

Az utcát napi szinten többször használja. A babakocsikat az út közepén tolják, mert annyira 

rossz állapotban van a járda, és vannak részek ahol egyáltalán nincs, csak földút. Fontosnak 

tartaná, hogy a járdaszakasz megépüljön.    

 

Dr. Lovász Ernő: Úgy gondolja, a térkép alapján talán a Harcsa u., Ponty u. esik távolabb a 

„belvárostól”. Vörösvár-bánya vasúti megálló ezen a részen található, és örülnének, ha 

rendezett körülmények között jutnának el az állampolgárok a megállóig. Balesetmegelőzés 

szempontjából is elsődleges szempont, hogy a gyalogosok a járdákon közlekedjenek, és ne az 

úton, az egyébként megnövekedett járműforgalom mellett.    

A Petőfi Sándor utca balesetveszélyes, mivel egy egyenes (szűk) utcáról van szó, és nem 

mindenki tartja be a sebességkorlátozásokat. Egybefüggő járdaszakasz nem minden ingatlan 

előtt található.  

A Kisfaludy utca – Tavasz utca kereszteződésénél nagyon régi probléma a gyalogos átvezetés, 

amely most megoldásra talál. Úgy gondolja az előterjesztésben foglalt helyszínek mindegyike 

indokolt és megalapozott döntés alapján lett betervezve.     

 

Pándi Gábor hozzászólása a jegyzőkönyv számára nem hallható/értelmezhető, mert nem 

használta a mikrofont: a korábbi elgondolás az volt, hogy a Fő utcába becsatlakozó 

mellékutcákat (mint pl. a Petőfi u.) a Fő utca felöl - a belső résztől távolodva – egy két 

keresztutcáig épültek volna járdák, mivel ezeken a részeken van inkább nagyobb gyalogos 

forgalom. A felsorolásból van amit támogat, és van amit nem, ezeket megindokolta.   

 

Strack Bernadett alpolgármester: Az előző hozzászólásnál megemlítésre került az Iskola 

köz, amely véleménye szerint rendkívül rossz állapotban van, a szakasz közepe pedig 

járhatatlan. Az érintett köz tekintetében a Hivatal már bejelentést is kapott.    

 

Dr. Fetter Gábor: Mindenképpen jobb, ha egyszerre készülnek el a beruházások, mint 

egyenként. Példaként említette a Báthory utcát, ha a jogi viszonyok rendeződnek is, az út 

minősége illetve kinézete nem lesz kulturált csak „toldozott-foldozott”. Amennyiben 

elkezdenek egy járdaszakaszt, azt fejezzék be rendesen, hogy ne utólag kelljen megépíteni, 

kiegészíteni.          

 

Varga Péter: A bányatelep tekintetében elmondta, hogy arra próbálnak törekedni a 

beruházások során, hogy a lakosság kéréseit/észrevételeit igyekeznek megfelelő módon 

kezelni. A környék átmenő forgalma rendkívül nagy, amit nem tudnak jobban kezelni, így a 

járdaépítéssel próbálják a gyalogosok biztonságos közlekedését elősegíteni az utcákban.        

A futópályát használó polgárok, akik a környéken parkolnak, számos esetben akadályozzák a 

gépjárműforgalom mellett a gyalogos közlekedést is.   

 

Preszl Gábor: Támogatja, hogy az északi lakókörzetben is épüljenek burkolt utak. Ha 

fokozatosan épülnének az adott területen burkolt útszakaszok, az természetesen támogatható. 

Számszaki hibát vett észre az előterjesztésben található táblázatban. Kéri, hogy számolják újra 

az adatokat.   

 

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

javaslatot. 
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No.: 5 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a „Járdaépítés 2022” címmel járdaépítés kivitelezőjének kiválasztására a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) és (4) bekezdése szerinti 

közbeszerzési eljárás megindításáról  
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

115. § (2) bekezdés alapján közbeszerzési eljárást indít 5 gazdasági szereplő meghívásával 

az alábbi építési munkák elvégzésére: 

Járdaépítés az alábbi helyszíneken: 

- Harcsa utca-Amur-Ponty utcák (Futópályától a Vasúti átjáró előttig, 600 fm) 

- Szent Erzsébet utca eleje (Fő utcától a bank parkolóig, 50 fm) 

- Szent Erzsébet utca (Parkolótól a templom bejáratig, 46 fm) 

- Báthory utca (Nagy Imre u. és Postakert között, 400 fm) 

- Széchenyi utca (Varázskőtől Solymári utcáig, 176 fm) 

- Ponty utca (Mátyás kir. utcától a vasúti átjáró előtti kereszteződésig, 148 fm) 

- Temető (17. és 19. parcella között, 60 fm) 

- Petőfi S. utca (Fő utca felől jobb oldal, 870 fm) 

- Iskola köz (100 fm) 

Járdaépítés és kiemelt gyalogos átvezetések építése: 

- a Táncsics utcában és a Mátyás király utcában  

Gyalogátkelőhely kiépítése: 

- a Kisfaludy utca és Tavasz utca kereszteződésnél engedélyes terv alapján  
 

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

felhívást és a közbeszerzés dokumentációját készítse el és fogadja el. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EKR rendszerben az ajánlati felhívás 

és az ajánlati dokumentáció közzétételéről gondoskodjon, és az alábbi cégeket hívja fel 

ajánlattételre: 

- STR Építő Kft., STRABAG Általános Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2. Infopark 

D. épület, e-mail: straepito.bp@strabag.com; Petri Árpád főépítésvezető, 

EKRSZ_23508554; 11705053-4-44), 

- Stone Dekor Kft. (2615 Csővár, Madách út 1., Szabó Szilárd ügyvezető, e-mail: 

szaboszilard01@gmail.com, EKRSZ_66284813, 14654781-2-13), 

- Mapex-Bau Kft. (2536 Nyergesújfalu, Fekete Ferenc utca 5., e-mail: 

mapexbau@mapexbau.hu; Mayer Zsolt ügyvezető; 13530387-2-11) 

- Nadi Építő és Szolgáltató Kft. (2521 Csolnok, Auguszta utca 10.; e-mail: 

nadiepitokft@gmail.com; Vígh József ügyvezető, EKRSZ_20488921; 14072008-2-11),  

- Pilis-2003 Kft. (2009 Pilisszentlászló, Kékes utca 4.. e-mail: boskov@t-online.hu, 

Kosznovszki János ügyvezető; 13188337-2-13) 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Előkészítő és 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. 
 

Fedezet forrása: A járdaépítésekhez a költségbecslés alapján szükséges fedezet a 2022. évi 

költségvetési rendelet 21. melléklet 12. során, a fejlesztési tartalékon 211.267.606 forint 

értékben és a 23. melléklet 1. során, bruttó 30.516.460 forint értékben, a „Báthory, Tavasz 

utcában út- és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész” megnevezéssel 

biztosított.  
 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

mailto:straepito.bp@strabag.com
mailto:szaboszilard01@gmail.com
mailto:nadiepitokft@gmail.com
mailto:boskov@t-online.hu
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A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.             

 

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

 

 

3. napirendi pont 

Étkezési térítési díjak módosítása (A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 

17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 121/2022.) 

 

 

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

Az önkormányzat rendeletben szabályozza az étkezéssel kapcsolatos térítési díjakat. A szociális 

étkeztetés társulási formában az Intézményfenntartó Társuláson keresztül valósul meg, viszont 

az önkormányzat ezt a kötelező feladatát a saját főzőkonyhája által biztosítja.   

A tavalyi évben és az idei év első felében az élelmiszerárak robbanásszerű növekedése a 

konyhai nyersanyagok beszerzésére, illetve a konyha napi működésére nagymértékben hatással 

van.   

A törvény szerint a gyermekétkeztetés térítési díjköteles. 

A nyersanyag és rezsiköltséget önköltségszámítás alapján kerül megállapításra, a térítési díj 

alapja a nyersanyagköltség.  

Az előterjesztésben táblázatba foglalták, hogy az élelmiszerárak milyen mértékben emelkedtek. 

Az élelmiszerárak emelkedése, illetve az, hogy az önkormányzatok/intézményeik a jövőben 

átkerülnek a piaci fogyasztók közé, rendkívüli módon befolyásolja majd az árak alakulását, és 

a rezsiköltségek jelentősen emelkedni fognak.   

Az elmúlt hónapokban egyre nagyobb mértékben lépték át a nyersanyagnorma összegét, ami 

azt jelentette, hogy a különbözetet eddig az önkormányzat finanszírozta. A jövőben sem 

szeretnének olcsóbb, rosszabb minőségű alapanyagokat beszerezni, továbbra is az utóbbi 

időben elért minőségi javulást szeretnék megőrizni. A térítési díjakat nagyságrendileg 50%-kal 

emelnék meg. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és a rendelet-tervezetet módosító 

javalattal fogadták el, melyet megkér, hogy Alpolgármester asszony ismertessen.   

 

Strack Bernadett alpolgármester: Elmondta, hogy a díjak tekintetében egyeztettek az 

intézményvezetőkkel. Elhangzott az a kérés, hogy az összegeket kerekítsék fel, mert akkor a 

kézpénzfizetésnél könnyebben tudnak számolni, így a számlákon nem kell maradványokat 

feltüntetni. A könyvelés is egyszerűbben kezelhető. Az összegeket ismertette.  

 

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

tervezet elfogadását az elhangzott módosítással.  

 

No.: 6 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 

17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 szavazatával megalkotta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 



2022. július 15-i Képviselő-testület rendes nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 

9 
 

4. napirendi pont 

A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 

Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 122/2022.) 

 

 

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

A Képviselő-testület utoljára 2019-ben módosította a bölcsődei ellátásokra vonatkozó díjakat. 

A drasztikus áremelkedések miatt szükséges volt ezt a rendeletet is felülvizsgálni. Az előző 

napirendben már kifejtésre került, hogy miért szükséges a díjak emelése, e tekintetben is 

hasonlóképpen indokolt a térítési díjakat megemelni. A díjak emelésére szeptember 1-jétől 

kerülne sor.  

A bölcsődei étkeztetés tekintetében önmagában a díjemelés nem fog számottevő többletbevételt 

eredményezni, mivel nagyságrendileg a jelenlegi létszámból 4 fő fizet az étkezésért.   

Az intézményvezető jelezte, hogy szükséges lenne a bölcsőde tekintetében a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot módosítani, mivel felvételi ügyekben döntő bizottságot semmilyen 

jogszabály nem ír elő, így azt kéri törölni. Továbbá a túljelentkezések miatt keletkező 

„várólista” esetében egyértelművé kell tenni, hogy minden év január 1. napjával új lista készül. 

Egyértelművé tették továbbá, hogy a jelentkezési határidő lejáratát követően beérkezett 

kérelmek nem kerülnek elbírálásra.     

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet, illetve a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Pándi Gábor: Az előterjesztést támogatja, viszont hiányol egy összefoglaló anyagot a 

„felvételi ügyek döntő bizottságának” működéséről, hogy a bizottság hányszor ülésezett, miért 

lettek elutasítva a kérelmek stb.   

Javasolja, hogy készüljön egy ilyen táblázat és a következő ülésen legyen kiosztva.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: Intézményvezető asszony elmondása szerint, a bizottsági 

tagok nem vettek részt a működésben, magára hagyták a felelősségteljes döntésben. Úgy tudja, 

hogy ebben az évben egy kérelem érkezett határidőn túl, így ez a kérelem lett elutasítva. 

Kizárólag pilisvörösváriak jelentkeztek bölcsődei ellátásra és csak pilisvörösvári lakcímmel 

rendelkező gyerekek nyertek felvételt a bölcsődébe.     

   

Gergelyné Csurilla Erika jegyző: Az intézményvezető kérésére a bölcsőde létesítése során 

került a rendeletbe ez a kitétel, mivel a vezető nem pilisvörösvári, és úgy gondolta, hogy a 

Bizottság tagjai fogják segíteni a munkáját a felvételek elbírálása során. Az elmúlt évek 

tapasztalatai azt mutatták, hogy a Bizottság nem működött megfelelően, és nem teljeskörűen 

segítették a vezető munkáját. A Bizottság a Hivatal szociális ügyintézőjéből áll, illetve egy 

védőnőből.      

Az ellátásra jelentkezők listáját az intézményvezető megküldte az ügyintézőnek, a Hivatal 

leellenőrizte, hogy a jelentkezők megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.  

Jogszabály alapján egyébként az intézményvezető joga és feladata, hogy a jogszabályi 

előírásokat, szempontokat betartva eldöntse, kit vesz fel az intézménybe. A szülőnek joga van 

jogorvoslattal élni, ha a kérelem elutasításra került, amit utána a jegyző bírál el. Az 

ellenőrzéseket a Hivatal elvégezte, eddig sem a Bizottság utasította el a kérelmet(ket), így ilyen 

táblázattal/listával nem rendelkeznek.         

 

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

javaslatot. 
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No.: 7 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde módosított Szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyásáról 

 

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

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben biztosított 

jogkörében eljárva a Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde 2022. július 8. napján benyújtott 

módosított Szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.          

 

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

tervezet elfogadását.  

 

No.: 8 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az  

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 szavazatával megalkotta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 

 

5. napirendi pont 

 Bányász emlékmű állítása Pilisvörösváron  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 118/2022.) 

 

 

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

Zelenai István nyugdíjas bányamérnök kereste meg, hogy az idei évben ünneplik meg a 

bányanyitás 120. évfordulóját. E jeles eseményre szeretnének egy emlékművet állítani és ebben 

kérte az önkormányzat segítségét. 2010-ben az önkormányzat lefolytatott már egy 

árajánlatkérést az üggyel kapcsolatosan. Akkor a legkedvezőbb árajánlatot Molnár Sándor 

kőfaragómester adta.  

Kértek egy aktuális ajánlatot a 2010-es tervre, de sajnos az alkotáshoz szükséges gránittömb 

nem áll rendelkezésre, és az ára, az eredeti ár többszöröse lenne. Az előterjesztés mellékletében 

látható egy új javaslat az emlékműről. Az új alkotás egy beton alapra helyezett gránit burkolat 

lenne, mely a bányaomlást szimbolizálná, és a gránit „pogácsákon” a munkavégzés során 

elhunyt 129 bányász neve lenne elhelyezve, továbbá egy bányászlámpa és egy fejre állított 

bányászjelvény, amely azt jelképezné, hogy a bánya már nem működik.      

A bányász emlékparkban található néhány emlék, az egykori kőszénbánya történelmét 

szimbolizálja. Az újonnan készülő alkotás a bányász mártírok emlékét őrizné az utókor 
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számára. Az emlékmű kiadási költsége az ajánlat alapján 5.5 251 704 forint, melyből 

kétszázezer fontot a Dorogi Szénmedence Alapítvány biztosít.  

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

 

Pándi Gábor: A témával a korábbi ciklusban is foglalkoztak. Az akkori emlékművet, Sax 

László tervezete, amely egy bányabejáratot szimbolizál. Úgy emlékszik, hogy korábban 

faanyagból készült volna az emlékmű (gránittal kiegészítve).   

A 2010-ben lefolytatott árajánlatkérés egy másik emlékműre készült.  

Tisztában van azzal, hogy az idő rövid, ha a bányásznapon szeretnék átadni az új emlékművet. 

Úgy gondolja, hogy a korábbi emlékműterv jobban illeszkedne a környezetbe, mint az új 

modernebb változat. Amennyiben lefolytatnának egy újabb ajánlatkérést, akkor csak Szent 

Borbála napján tudnák átadni az emlékművet. Esetleg meg lehetne kérdezni, hogy a bányászok 

melyik művet találják jobbnak. A régi terveket támogatná és egy későbbi időpontban javasolja 

az átadást.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: Zelenai István nyugdíjas bányamérnök úrral egyeztettek a 

bányásznapi ünnepségekről. A szeptemberben tartandó 120. évfordulón készülő fotót kell 

beilleszteni Zelenai István könyvébe, amely a Szent Borbála napi ünnepségen fog megjelenni.      

Zelenai István a 120. jubileumi ünnepséget úgy szeretné lezárni, hogy a Bányász emlékpark 

teljes legyen és kiadásra kerüljön a Pilisi-medence bányászatának története c. könyve. Az 

időpontok ennek figyelembe vételével kerültek meghatározásra.    

Úgy emlékszik, hogy 2010-ben Sax Lászlótól és Molnár Sándortól is érkezett pályamű. 

Elmondta, hogy a témában Sax Lászlóval is egyeztetett.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Elmondta, hogy a polgármesteri szobában mindkét makett 

megtekinthető. Úgy tudja, hogy bányamérnök úr a bányász társaival egyeztetve Molnár Sándor 

javaslatát támogatták. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.   

 

No.: 9 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata Bányász emlékmű állításáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában biztosított 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Molnár Sándor kőfaragómester terve és a nettó 4.135.200 

forint + Áfa, azaz bruttó 5.251.704 forint összegű árajánlata alapján a 2022. évi Bányásznapra 

a pilisvörösvári Bányász emlékparkban (2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 8.) a pilisi bányász 

mártírok emlékére emlékművet állíttat. 

 

Fedezet forrása: az önkormányzat 2022. évi költségvetése 21. mellékletében a Fejlesztési 

tartalék soron. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester   

    

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.          

 

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

 Javaslat a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) tárgyalásos eljárásban 

történő részleges módosítására a Rákóczi utca 581 hrsz-ú telken lévő, volt Muttnyánszky 

szakiskola épületének legalizálásához kapcsolódóan  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 120/2022.) 

 

 

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

A Muttnyánszky szakiskola épületének hitelesítéséhez megérkezett a záróvélemény, melynek 

alapján készült el a végleges anyag. Javasolta, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a HÉSZ 

módosítását, illetve a hozzá kapcsolódó rendelet-tervezetet is.  

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozat és a rendelet-tervezet 

elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 10 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításáról  

 

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 16. §-ban 

rögzített hatáskörében eljárva módosítja a Helyi Építési Szabályzatot az előterjesztéshez csatolt 

rendelettervezet és annak az 1. melléklete szerint (22. és 23. számú szabályozási terv 

szelvények). 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a HÉSZ módosításának elfogadásáról a 

lakosságot tájékoztassa, valamint a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát küldje 

meg az Állami Főépítésznek. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

    

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

szavazatával hozta.      

 

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

tervezet elfogadását.  

 

No.: 11 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 

Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

16/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 szavazatával megalkotta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   

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

Közbeszerzési terv módosítása  

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 119/2022.) 

 

 

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

Korábban a terv nem tartalmazta az újonnan tervezett járdaépítéseket, mivel nem állt 

rendelkezésre elegendő fedezet. A terv kiegészítésre került a beruházásokkal, így javasolta a 

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

elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.     

 

No.: 12 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének a módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetési rendelete alapján az önkormányzat 2022. 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 és jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.          

 

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

 

 

8. napirendi pont 

A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről 

 szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 116/2022.) 

 

 

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

A tavaknál lévő helyi termelői piac üzemeltetőjétől, a Locally Kft. ügyvezetőjétől Maszlag 

Mariannától kérelem érkezett, hogy augusztusban egy alkalommal szeretne vasárnap délután 

16 órától esete 21-óráig piacot tartani. Az üzemeltető valószínűleg a jövőben is szeretne hasonló 

nyitvatartási kérelemmel fordulni az önkormányzathoz, így a rendelet-tervezetet ennek 

ismeretében lenne célszerű módosítani. Továbbá a gazdasági versenyképesség megőrzése 

céljából a piacon történtő árusítási díjat is javasolta megemelni 20%-kal.  

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását.   

 

No.: 13 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 

a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 

7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

 szavazatával megalkotta. 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   

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

 

 

9. napirendi pont 

 Pilisvörösvár, Budai út 10/a fszt/2. sz. alatti, üres önkormányzati tulajdonú, társasházi 

lakás, bérleti jogának piaci alapon történő, pályázaton való ismételt meghirdetése  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 114/2022.) 

 

 

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

A korábban meghirdetett pályázati kiírásra 3 pályázat érkezett, de sajnos a pályázók nem tudtak 

összefüggő 5 év állandó lakcímet igazolni, ezért érvénytelenül zárult a pályáztatás. A jelenlegi 

kiírásnál 3 évre csökkentették az állandó pilisvörösvári lakcímigazolás idejét. Javasolta, hogy 

így hirdessék meg az önkormányzati ingatlant és a bérleti díj összege maradjon változatlan. A 

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

tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 14 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár, Budai út 10/a. fszt. 2. szám alatti, üres önkormányzati 

tulajdonú, társasházi lakás piaci alapú bérbe adásáról 

 

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

mellékelt pályázati kiírás alapján jóváhagyja a Pilisvörösvár, Budai út 10/a. fszt. 2. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapú bérbe adását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kiírására és a jegyzőt a pályázat 

lebonyolítására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 7 igen és 2 nem szavazatával 

hozta.          

 

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

 

 

10. napirendi pont 

A Pilisvörösvár 6212 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 113/2022.) 

 

 

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

Kérelem érkezett az Őrhegy u. 6212 hrsz-ú földterülettulajdonosától, hogy az ingatlan 

belterületbe vonását a Hivatal az illetékes földhivataltól kérje meg. A tulajdonos vállalja a 

belterületbe vonással járó költségek megfizetését. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 

tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 
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No.: 15 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 6212 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 6212 

hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) 

önkormányzati rendelettel jóváhagyott célok megvalósítása érdekében - a belterületbe vonási 

engedélykérelmet a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály – Földhivatali Osztály 

1. (Budakeszi) részére benyújtja.  

Az ingatlan tulajdonosa a kérelmezett földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott 

célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervezi, a 16/2014. (VI. 02.) rendelettel jóváhagyott 

Szabályozási terv szerint Lke-4 övezeti előírásoknak megfelelően. 

 

A belterületbe vonással kapcsolatosan felmerülő összes költség és kötelezettség (igazgatási 

szolgáltatási díja, változási vázrajz) az érintett ingatlan tulajdonosát, mint kérelmezőt terheli.  

 

Határidő: 30 nap      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. 

 

 

11. napirendi pont 

A Közbeszerzési és Előkészítő Bíráló Bizottság tagjaiban változás  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 112/2022.) 

 

 

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

Az általános Előkészítő és Bíráló Bizottsági tagok összetételének jelenlegi módosítását a 

Hivatalban történő személyi változás indokolja. Az új tag Balya András aljegyző lenne, mivel 

június 30-val megszűnt Dr. Bertháné Dr. Szlatinai Zsuzsanna jogviszonya. 

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 16 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2022. (VII. 15.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló 

Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) és (5) 

bekezdése és Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata alapján a 

Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság új tagjának Balya Andrást aljegyzőt választja 

meg. 

A fentieknek megfelelően a 7 tagú Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság rendes, 

szavazati joggal rendelkező tagjai:  

 

- Gergelyné Csurilla Erika jegyző, elnök,  

- Zbrásné Aszt Éva Pénzügyi osztályvezető, tag, 

- Wohlné Scheller Ildikó, pénzügyi ov. helyettes, tag,  

- Metzgerné Klein Krisztina, műszaki osztályvezető, tag,  

- Pellerné Kiss Gabriella, műszaki ügyintéző, tag,  
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- Majtényi Bernát, műszaki ov. helyettes, tag, 

- Balya András, aljegyző, tag. 

 A Bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagjai maradnak: 

- Dr. Fetter Ádám polgármester, 

- Strack Bernadett alpolgármester, 

- Varga Péter képviselő műszaki tanácsnok.           

 

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. 

 

 

12. napirendi pont 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató  

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 115/2022.) 

 

 

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.: 17 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2022. (VII. 15.) 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.   

Kérdés, észrevétel hiányában megköszönte a jelenlévők munkáját mindenkinek jó pihenést 

kívánt a nyár hátralévő részében, illetve elmondta, hogy szeretettel várnak mindenkit a hétvégén 

a „Hello Werischwar”, fúvóstalálkozón. Bezárta az ülést 805-kor.                                                                                           

   

 

K.m.f. 

    

 

    Dr. Fetter Ádám             Gergelyné Csurilla Erika  

            polgármester       jegyző   


