
Ikt. szám: 01-55/9/2021. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2021. október 22. napján 7 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendes nyílt ülésén.                

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme   

 

Jelen vannak: Dr. Fetter Ádám polgármester, Dr. Fetter Gábor, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász 

Ernő, Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Spanberger Zsolt, Strack Bernadett 

alpolgármester, Varga Péter, Cser András, Dr. Manhertz József Dávid 

 

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

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető, Szauter Gábor ügyvezető – Városgazda Kft., 

Palkovics Mária felelős szerkesztő - Pilis Tv, Vörösvári Újság 

 

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

Képviselő-testület 12 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pontok illetve a 

napirendek sorrendjének elfogadását. 

 

No.: 1 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával elfogadta.  

 

Napirendi pontok Előadó 

 

1.)  Új bölcsőde épület kiviteli terveinek elkészítéséhez 

tervező kiválasztása (Et.: 147/2021.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

2.)  A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotása (Et.: 145/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

3.)  A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 

háromnegyed éves beszámolójának elfogadása (Et.: 

144/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

4.)  A Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német 

nemzetiségért elnevezésű közalapítvány 

Kuratóriumának és elnökének kinevezése (Et.: 

143/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

5.)  A likvidhitel szerződés 2022. évre vonatkozó 

meghosszabbítása (Et.: 141/2021.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

6.)  A „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan 

tetőszerkezetének felújítása érdekében biztosított 

átmeneti pénzügyi forrásról rendelkező 66/2021. (VI. 

14.) Kt. sz. határozat visszavonása (Et.: 142/2021.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 
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7.)  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató (Et.: 146/2021.)  

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 

8.)  Felvilágosítás kérés   

 

1. napirendi pont 

Új bölcsőde épület kiviteli terveinek elkészítéséhez tervező kiválasztása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 147/2021.) 
 

 

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

A tavalyi év folyamán vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat a 

bölcsődei férőhelyek további kialakításával összefüggésben. Szeptember 23-án ajánlatkérési 

felhívást küldtek három tervezőnek az engedélyes terv szerinti 4 csoportszobás bölcsőde épület 

tervezésére, valamint az útkorrekcióra és esetlegesen szükséges közműkiváltásra. Határidőben 

meg is érkezett a 3 ajánlat, de a tervezői költségbecslések egyike sem tartalmazta az út 

áthelyezésére valamint a közművek kiváltására vonatkozó kiadásokat. A legkedvezőbb 

ajánlatot a Csikós Terv Építésziroda adta.  

Kérték, hogy az érintett cég az ajánlatát egészítse ki az útkorrekció és a talajmechanika 

költségeivel (egyébként ezt az ajánlatot adó tervezők is jelezték, hogy szükséges elkészíteni).    

Az út áthelyezése elengedhetetlen, ami az engedélyes tervek készítése során derült ki. 

Erre a tervezési díjra is az elnyert támogatás biztosít fedezetet.     

A Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és 

támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata bölcsőde kiviteli terveinek elkészítésére tervező kiválasztásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3714/2 hrsz-ú 

ingatlanra 4 csoportszobás bölcsőde építéséhez az engedélyezési tervek alapján a kiviteli 

terveket és költségbecslést, tervezői költségvetést a 2021. október 7-i határidőre beérkezett 

árajánlatok közül a legjobb ajánlatot adó tervezővel elkészítteti. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a bölcsőde kivitelezési 

tervdokumentációjának elkészítésére az ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot adó 

Csikós Terv Építésziroda Kft.-vel 14.950.000 forint + Áfa, azaz bruttó 18.986.500 forint 

tervezési díjjal az árajánlatnak megfelelően a megfelelő jogi garanciákat tartalmazó tervezői 

szerződést megkösse. 
 

A fedezet forrása a „Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztése új helyszín építésével” című és 

VEKOP-6.1.1-21-00007 azonosító számú, IKT-2021-302-I1-00000017/0000018 iktatószámú 

támogatási szerződés szerint elnyert 567.000.000 forint támogatási keret terhére biztosított. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.     

 

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

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 145/2021.) 
 

 

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

A temetőrendelet felülvizsgálata szükségessé vált, és tekintettel arra, hogy a most hatályban 

lévő rendelet több mint 20 éve készült, azóta is sok módosításon esett át és jelenleg is számos 

módosítási, illetve kiegészítési javaslat merült fel, ezért egy új rendelet megalkotása vált 

szükségessé.  

Korábban a sírbolt (kripta) építését magasabb színtű jogszabály szabályozta, viszont ez 

megváltozott és már építési engedély nélkül építhető, így szükséges a helyi szabályozása.  

Az előkészítés során egyeztettek a helyi temetkezési vállalkozókkal és a szakmai javaslataikat 

is figyelembe véve készült el a tervezet.  

A Pénzügyi, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi, Oktatási és 

Kulturális Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta az új rendelet elfogadását.   

 

Mátrahegyi Erzsébet: A rendeletben nem került pontosan megfogalmazásra, és számára nem 

egyértelmű, hogyha valaki nem gépjárművel hajt be, hanem gyalogosan megy be a temetőbe és 

a virágtartót cseréli le a sírhelyen, ez esetben nem kell behajtási díjat fizetnie.  

Nem egyértelmű, hogy ezt csak a vállalkozóknak illetve a gépjárművel behajtóknak kell 

megfizetniük? Magánszemélyként, ha egyedül megoldja a váza cseréjét, akkor nem kell 

megfizetnie a behajtás összegét?     

      

Strack Bernadett alpolgármester: A korábbi rendelet szabályozása alapján is amennyiben 

munkavégzés céljából bárki gépjárművel hajtott be a temető területére meg kellett fizetnie a 

behajtási díjat. Gyalogosan, ha valaki bevisz, „bármit” pl. vázát a temetőbe nem kell behajtási 

engedélyt kérnie/fizetnie.   

 

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető: A rendelethez kapcsolódó mellékletet a 

jövőben pontosítani fogják. Egyébként a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben nem 

egyértelmű ki a vállalkozó és ki a magánszemély.  

Így, aki a temető területén munkát szeretne végezni annak a behajtási engedélyt meg kell 

fizetnie.   

 

Mátrahegyi Erzsébet: Számára a rendelet 24. §-ból nem derül ki, hogy kinek kell a behajtást 

megfizetnie, illetve a 2. mellékletben felsorolt munkavégzésekből sem egyértelmű, hogy 

magánszemélyként besétálhat-e egy vázával úgy, hogy nem kell érte fizetni.  

Ha elolvassa a paragrafust, akkor nem ez van megfogalmazva az adott bekezdésben. Számára 

az is elfogadható, ha a rendelet mellékletében kerül pontosításra a szöveges rész.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: Amennyiben Képviselő asszony számára elfogadható, 

javasolja, hogy a 24. §-t pontosítsák, miszerint a gépjárművel történő behajtás esetén kell a díjat 

megfizetni. A kiegészített szövegrész: A munkavégzés céljából gépjárművel történő behajtás 

esetén a 2. mellékletben foglalt díjat előzetesen meg kell fizetni.  

Egyébként ez a korábbi rendeletben is így szerepelt, ez nem került módosításra.      

További módosító javaslattal egészítené ki a 8. § c) pontját: Amennyiben az ünnepek hosszú 

hétvégéhez kapcsolódnak, akkor a hosszított nyitva tartás ezekre a napokra is kiterjedhet. 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Az elhangzott módosításokat előterjesztőként befogadta.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását a kiegészített 

módosításokkal.  
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No.: 3 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjéről 

 

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

 szavazatával megalkotta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

 

 

3. napirendi pont 

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.  

háromnegyed éves beszámolójának elfogadása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 144/2021.) 
 

 

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

A beszámolóból látható, hogy a Városgazda Kft. jól működik. Az idei évben a dolgozói 

létszámot is bővítették további szakemberekkel. A munkavégzéshez szükséges gépek 

rendelkezésre állnak, illetve az elhasználódott gépek helyett újak kerültek beszerzésre.  

Ebben az évben a tagi kölcsönre már elkülönítettek 3 millió forintot, ami jól tükrözi a cég 

megfelelő működését. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Pándi Gábor: Korábban elhangzott, hogy a cégnek külsős munkavégzésekből bevétele fog 

származnia. A beszámolóban, illetve az előterjesztésben nem látta az erre vonatkozó adatokat. 

Úgy gondolja, hogy a kapacitáshiányból adódóan ez eddig nem valósult meg.  

 

Szauter Gábor ügyvezető – Városgazda Kft.: A cégnek van/volt egyéb bevételi forrása. A 

jelenlegi tájékoztató a működési támogatásra vonatkozó beszámolót tartalmazza, amely az első 

háromnegyedévet foglalja magába. Példaként említette, hogy a tegnapi nap folyamán is a 

Depónia Kft-nél az elektromos hálózatot szerelték. A jelenlegi és az elmaradt feladatok miatt 

sajnos nem sok lehetőségük marad a külsős munkákra.   

 

Pándi Gábor: Így a tagi kölcsönt a saját finanszírozásból kapja vissza az önkormányzat. Úgy 

látta, hogy nagy elmaradási vannak a cégnek, pl. temetőkapu, egy nyári vihar megrongálta a 

Rákóczi utcai játszótér kerítését, ami nem lett helyreállítva. A cég dolgozói létszáma 

folyamatosan növekszik, de nem lettek hatékonyabbak a munkavégzések során. Egy ismerőse 

jelezte, hogy a cég dolgozói 10 perces kaszálás után 40 percet beszélgettek/dohányoztak. Az 

ígért nagy változások nem történtek meg. A temetői kapu is igen régen rongálódott meg illetve 

a kereszt is előtte. A keresztet vállalkozó helyreállította viszont a kapu nem került még vissza 

a helyére.        

Lehet, hogy a két önkormányzati ingatlant újítják fel a dolgozók és azért nincs rá kapacitás, 

hogy a kapu visszakerüljön az eredeti helyére?  

 

Szauter Gábor ügyvezető – Városgazda Kft.: A játszótér kapuja egy vihar során sérült meg,  

a biztosítási eljárás e tekintetben még folyamatban van.  
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Strack Bernadett alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy a beszámoló a 

működési tevékenységről ad információt. Természetesen a cég a bevételeiből kell, hogy fedezze 

a tagi kölcsön megtérítését az önkormányzat részére. Az, hogy ezt a cég miként különíti el, az 

a cég saját belátása/működése határozza meg. Helyesbítette Képviselő úr által elmondottakat, 

hogy a Városgazda Kft. létrehozása során nem az volt a fő indok, hogy a külsős bevételekből 

tartsák fenn magukat, hanem az, hogy ne alvállalkozókkal kelljen az önkormányzati feladatokat 

ellátni. Ezáltal csökkentsék a kiadásokat és hatékonyabban működhessenek.   

 

Varga Péter: Mindenképpen sikeresnek tartja a cég működését. Korábban is felajánlotta most 

is megteszi, hogy szívesen megtekinthetik a Képviselők a cég működését/mindennapjait.  

Véleménye szerint az nem lehet irányadó és nem lehet abból kiindulni, hogy egy állampolgár 

mit állít. A dolgozók tarthattak étkezési szünetet is.  

Szívesen megmutatja a cég működését, betekinthet az óra/feladat nyilvántartásokba, a fotókat 

megnézheti, stb. A Rákóczi utcai kerítés helyreállítását és a temető kapuját is érinti biztosítási 

eljárás, amely nem egyszerűsítette meg az ügymenetet.  

A tető kapujának felújításához a főépítész véleményét is kikérték, amely szintén elhúzódó 

folyamat volt. Véleménye szerint a kapu méltó módon került felújításra, illetve a napokban 

helyezik fel majd őket a helyükre. Az új kapu kivitelezése többletfunkciók ellátására is képes. 

Példaként említette, hogy a kapuszárnyak kinyitása elektromos meghajtással történik, illetve 

beléptetőrendszerrel fog működni, stb., a temető biztonságossá tétele a cél.     

 

Pándi Gábor: Szeretné ezt a bejárást igénybe venni, azzal a kiegészítéssel, hogy mutatna egy 

két helyszínt/problémát ügyvezető úrnak is.  

 

Cser András: Szeretne tájékoztatást kérni, hogy milyen lombszívó került beszerzésre? További 

kérdése, hogy a korábban említett padkahenger illetve profilozó kanál beszerzése megtörtént-

e? A gépek által végzett munka megtekinthető-e?  

Korábban tájékoztatást kaptak a kertészeti, illetve a városgondoksági csoport napi teendőjéről 

egy táblázat formájában. Kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy a városgazda elvégzett 

munkáiról kaphassanak egy kimutatást, hogy hol, milyen munkát végeztek? Természetesen, a 

várost járva és a hírportálos kommunikációban a nagyobb munkavégzésekről tudomást 

szereznek, de így a sok kisebb elvégzett munkáról is tudnának. Így könnyebb lenne átlátni a 

cég tevékenységét.  

 

Szauter Gábor ügyvezető – Városgazda Kft.: Heti jelentést küldenek a polgármester úr 

részére az elvégzett feladatoktól. A havi elszámolás és a transzferálás is ez alapján működik. 

Amennyiben ez nyilvános, akkor nem látja akadályát, hogy az elvégzett munkákat 

megismerjék. 

A padkahengerrel összefüggésben elmondta, hogy béreltek ilyen eszközt, de nem úgy 

működött, ahogy azt várták, mivel a felhordott anyagot később újra ki kellett javítani. E célra 

elkülönített keretösszeget valószínűleg nem erre az eszközvásárlása fogják felhasználni. 

Profilozó kanalat is vásároltak és jól működik, a Csuka utcában készült az eszköz segítségével 

árok, de a város más pontján is dolgoztak már vele. 

A lombszívóról készül egy bemutató videó, amelyet a hírportálokon közzé fognak tenni. 

Egyébként egy ipari lombszívóról van szó, amely a gépjármű hátuljára rögzíthető.  

 

Varga Péter: Úgy emlékszik a padkahengerrel kapcsolatos tájékoztatást már egy korábbi 

ülésen ismertette, és ahhoz képest új információval ügyvezető úr sem tudott szolgálni.  

 

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

javaslatot. 
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No.: 4 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. háromnegyed éves 

beszámolójának elfogadásáról 

 

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

által készített háromnegyed éves beszámolót, amely a 2021.01.01-2021.09.30. közötti 

időszakra vonatkozik az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 10 igen és 2 tartózkodás 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

4. napirendi pont 

A Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű 

közalapítvány Kuratóriumának és elnökének kinevezése 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 143/2021.) 
 

 

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

Az alapítványt a 90-es évek közepén hozta létre az önkormányzat, hogy elősegítsék a városban 

élő német nemzetiség kultúrájának ápolását. Az alapítvány már évek óta nem aktív.  

Viszont fontosnak tartják, hogy az alapítvány új célkitűzésekkel működhessen a jövőben.  

A nemzetiségi önkormányzattal egyeztettek, hogy újítsák meg az alapítványt. A két 

önkormányzat delegált tagokat a kuratóriumba, a leendő kuratóriumi tagok az előzetes 

egyeztetésen elnöknek Sax Ibolyát javasolták kinevezni.         

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

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 5 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű 

közalapítvány Kuratóriumának és elnökének kinevezéséről 

 

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

Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű közalapítvány 

Kuratóriumába mint alapító, az alábbi személyeket nevezi ki: 

 

- Manhertz Walter 

- Müller Márton 

- Pásztor-Acélos Zsófia 

- Sax Ibolya 

- Spanberger Zsolt 

- Szabóné Bogár Erika 

- Zsámboki Szabolcs. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális Alapítvány a 

Pilisvörösváron élő német nemzetiségért elnevezésű közalapítvány elnökének Sax Ibolyát 

nevezi ki. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (12 fő) 11 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

5. napirendi pont 

A likvidhitel szerződés 2022. évre vonatkozó meghosszabbítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 141/2021.) 
 

 

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

A hitelkeret szerződés minden év december 31-vel lejár. Az előzetes egyeztetések szerint a 

hitelkondíciók várhatóan nem fognak változni. Kizárólag a folyószámlavezető hitelintézetnél 

van lehetőség hitelkeretet igényelni, a mit eddig még egyszer sem vettek igénybe.  

A hitelkeret fenntartása fontos, mert ha bármilyen likviditási probléma adódik, akkor is a 

zökkenőmentes működés fenntartható/biztosítható a hitelfelvétellel.    

A Pénzügyi 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 122/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a Sberbank Magyarország Zrt.-vel a likvidhitel-szerződés 2022. évre szóló 

meghosszabbításáról 

 

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

polgármestert, hogy – mivel a likvid-hitel keret fenntartásának nincs rendelkezésre tartási díja 

– a Sberbank Zrt.-vel a 2014. január 1-je óta fennálló 100.000.000 forint keretösszegű hitelkeret 

fenntartására vonatkozó szerződést változatlan feltételek mellett a 2022. költségvetési évre 

meghosszabbítsa.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

6. napirendi pont 

A „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan tetőszerkezetének felújítása érdekében biztosított 

átmeneti pénzügyi forrásról rendelkező 66/2021. (VI. 14.) Kt. sz. határozat visszavonása 

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 142/2021.) 
 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását.   
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A nemzetiségi önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez, és a 

Sváb sarok tetőszerkezetének felújítására 7 millió forintos támogatást nyertek.  

A tetőfelújításra érkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb is 3,1 millió forinttal meghaladta a 

pénzügyi keretet. Így június közepén polgármesteri döntéssel került biztosításra a hiányzó 

összeg. A nemzetiségi önkormányzat a többlethiány miatt felvette újra a kapcsolatot az 

alapkezelővel és a kérelmüket pozitívan bírálták el, így a hiányzó összeget is biztosították a 

tetőfelújításra. A nemzetiségi önkormányzat ezt követően jelezte, hogy már nincs szükségük a 

támogatásra, ezért a korábbi határozatot kéri visszavonni.    

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 7 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2021. (X. 22.) Kt. sz. 

határozata a „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan tetőszerkezetének felújítása érdekében 

biztosított átmeneti pénzügyi forrásról szóló 66/2021. (VI. 14.) Kt. sz. határozat 

visszavonásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2021. (VI. 14.) Kt. sz. 

határozatát - mely szerint a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának 

visszatérítendő pénzügyi forrást biztosít a „Sváb Sarok” elnevezésű ingatlan tetőszerkezete 

felújítása érdekében - visszavonja, tekintettel arra, hogy Pilisvörösvár Német Nemzetiségi 

Önkormányzata a 3,1 millió forint összegű támogatást időközben megkapta a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt-től.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

7. napirendi pont 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 146/2021.) 
 

 

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.: 8 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2021. (X. 22.) 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 (12 fő) 12 igen (egyhangú) 

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

 

 

8. napirendi pont 

Felvilágosítás kérés 

 

 

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

 

Mátrahegyi Erzsébet: Úgy emlékszik, hogy az applikáció bevezetése után – abban maradtak 

–, hogy az adott körzet képviselője a területéről jelzett problémákról tájékoztatást fog kapni. 

Egy ideje ezeket a tájékoztatókat nem kapja meg. Információi szerint bejelentések érkeznek az 

applikáción keresztül, de ezekről már nem kap értesítéseket. Szeretné, ha ezeket a jövőben is 

megkaphatná, vagy ha nem kaphatja meg akkor egy tájékoztatást, hogy miért nem.   

Lakossági észrevételt szeretne ismertetni, amit többen jeleztek felé: „milyen városvezetés az, 

aki megengedi azt, hogy október 23-án egy cirkuszos program valósulhasson meg a tavaknál. 

Az állampolgárok nehezményezték, hogy katolikus, nemzeti ünnepeken, egy jóérzésű 

városvezetés ilyen jellegű programot nem engedélyez, úgy, hogy a 23-i ünnepség egy 

időpontban kerül megrendezésre a cirkuszi előadással.”   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Véleménye szerint „egy jóérzésű városvezetés” figyelembe 

veszi azt, hogy komoly anyagi gondokkal küzdő társaság – aki a fennmaradásáért dolgozik – 

kéri, hogy biztosítsanak számukra helyet és időpontot, hogy az előadásait megtarthassa.  

Az október 23-i időpont lehet, hogy nem előnyös azért mert egybeesik a cirkuszi előadással.  

Fontosnak tartották, hogy egy nehézségekkel küzdő társaságot, akik még állatokat is tartanak 

ezáltal is segítsék  bevételi forráshoz jutni.  

Az elmúlt időszak mindenki számára megterhelő volt, a társaságnak kiadásai voltak, mivel az 

állatokat etetnie kellett. Egyébként úgy tudja, hogy a vendéglátóipari egységek, mozik és egyéb 

szórakozóhelyek nyitva tartanak országosan október 23-án (annak ellenére, hogy kiemelt állami 

ünnep).    

Ismételten kihangsúlyozta, hogy az elsődleges szempont az volt, hogy a társaságon segíteni 

tudjanak azzal, hogy az előadásait megtarthassa. A kormány is ezt „propagálja”, hogy igyekszik 

segíteni a nehéz időszakban tönkrement cégeken, embereken.    

Úgy érzi, hogy az érintett állampolgár inkább azt nehezményezi, hogy a tavaknál 2-3 órás 

előadásra kerül sor, és ez a megszokottól eltérő hanghatásokkal járhat. Az állampolgárt nem az 

ünnep méltósága zavarja, hanem leginkább a tavak környékének zaja.  

A korábbi városvezetés nem volt ilyen kompromisszumkész a társasággal szemben. Úgy 

gondolja, hogy a város polgárainak is jól kell érezniük magukat és ezért megtesznek mindent, 

hogy legyenek programok, szórakozási lehetőségek a városban és ezért ne kelljen külön 

elutazniuk az embereknek.  

 

Mátrahegyi Erzsébet: Az elhangzottakat továbbítani fogja az érintett felé. Akik felé jelezték 

ezt az észrevételt nem mindenki lakik a környéken. A kérésük az volt, hogy az állami, katolikus 

ünnepek ne essenek egy napra a városi rendezvényekkel.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: A legjobb szándék vezérelte, hogy lehetőséget biztosítsanak 

a társaságnak, hogy az előadásaikat megtarthassák.  

 

Pándi Gábor: A horgászokkal új szerződést köt/kötött már az önkormányzat. Sok helyen 

megkezdték a tulajdonosok a bódék felújítását. Javasolja, hogy a helyszínt nézzék meg, mert 

az érintettek nem biztos, hogy a szerződésbe foglaltak szerint végzik a helyreállításokat.  
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Kornéli tónál (sarok), az érintett nem a bódét újítja fel, hanem a közvetlen környezetét 20-30 

métert eltulajdonítva lemezből falat épít. Nem tartja be az érintett a szerződésbe foglaltakat.  

Észrevételként elmondta, hogy a Muttnyánszky iskola udvarán látta a tutajt, amit minden évben 

használnak. A tutaj – ami fából van – állagmegóvása végett fontos lenne nejlonnal letakarni, 

hogy ne ázzon szét.  

Lakossági bejelentést továbbítana, miszerint a Vágóhíd utca és Vágóhíd köz kereszteződésében 

van egy nagy kiszárad fa, lehet, hogy ki kellene vágni.  

 

Cser András: Az applikációs bejelentéseket szintén nem kapja meg, mint körzetes képviselő. 

Hasonlóképpen kérné a bejelentéseket vagy egy indoklást, hogy miért nem kapja meg.   

Szeretné kérni, hogy a képviselő-testületi ülések anyagát esetleg korábban megkaphassák, hogy 

legyen idejük felkészülni. Az SzMSz szerint három napnak kell eltelnie a kézbesített anyag és 

az ülés között. Kéri, hogy a 72 órát a lehetőségekhez mérten tartsák be.    

 

Dr. Lovász Ernő: Polgármester úr által kifejtett témához kapcsolódna. Úgy gondolja, nem áll 

meg az élet Pilisvörösváron, mert állami ünnep van. A szállodák, szórakozóhelyek nyitva 

tartank. Véleménye szerint egy jóérzésű embernek nem ezzel kellene foglalkoznia, hanem 

azzal, hogy saját maga hogyan éli meg az október 23-át.    

Azt sem érti, hogy Képviselő asszony a kérdést miért itt a képviselő-testületi ülésén tette fel?  

A városvezetésbe Képviselő asszony is beletartozik. Amennyiben Képviselő asszony jóérzésű 

városvezető akkor tudja, hogy a két esemény nem zárja ki egymást.  

 

Mátrahegyi Erzsébet: Nem tudott a kérdésre válaszolni. A feltett kérdés óta most találkoztak 

és ezért tette fel itt a kérdést.    

 

Dr. Lovász Ernő elnök: A kérdést egyébként rosszindulatúnak tartja. Számos program van 

október 23-án, amely nem kapcsolódik szorosan az állami ünnephez.  

 

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

jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 752-kor.                                         
   

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

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

            polgármester       jegyző   
 

 

 


