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Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült: 2021. szeptember 17. napján 16 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 1011-kor távozott, Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Spanberger Zsolt, 

Strack Bernadett alpolgármester, Varga Péter, Cser András   

 

Távollétét jelezte: Dr. Manhertz József Dávid 

 

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

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető, Zbrásné Aszt Éva pénzügyi osztályvezető, 

Palkovics Mária Pilis Tv  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Mielőtt a napirendi pontokról 

szavaznának és rátérnének az érdemi munkára két fontos témában kérte a képviselő társak 

együttműködését a jövőre nézve, annak érdekében, hogy a képviselő-testületi ülések 

zökkenőmentesen és az önkormányzat Szmsz-ében foglaltak szerint kerülhessenek megtartásra, 

továbbá felhívta a figyelmet a Hivatallal való kapcsolattartásra is.  

 

I.  

Kérte a képviselő-társakat, hogy a felszólalás szabályait szíveskedjenek szem előtt tartani, és a 

hozzászólási szándékukat a szavazógép segítségével jelezni.  

Emlékeztetőül röviden ismertette az idevonatkozó szabályokat:  

- Egy napirendnél egy képviselő maximum 2 alkalommal, összesen maximum 5 perc 

terjedelemben szólalhat fel.  

- Lehetőség van arra, hogy a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazati aránnyal 

esetenként további felszólalási lehetőséget adjon az önkormányzati képviselőnek 2 

percben.  

- Személyes megszólíttatás esetén a képviselőnek lehetősége van a felszólalási kereteken 

felüli viszontválaszra 1 percben.  

- Elnyúló napirendeknél 60 perc után szavazni kell a folytatásról vagy a vita lezárásáról, 

s minden újabb 30 perc után ezt a szavazást meg kell ismételni. A tárgyalt napirend 

meghosszabbítása esetén 30 percenként egyszeri, újabb 2 perces hozzászólási 

lehetőséget kap a képviselő. A vita folytatásához egyszerű többségű szavazati arány 

szükséges.  

- A jegyző a vitában soron kívül, több alkalommal is felszólalhat. Az előterjesztő, vagy a 

témában érintett bizottság elnöke a tárgyalt napirend kapcsán időkorlátra és a 

hozzászólás számára tekintet nélkül felszólalhat.  

- Ügyrendi kérdésben a képviselő bármikor szót kérhet. Ügyrendi javaslatnak minősül a 

képviselő-testület ülésének vezetésével, az ülés rendjével összefüggő, a tárgyalt 

napirendi pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó 

javaslat. Az ügyrendi, technikai szavazásokról nem születik alakszerű határozat. 

- Szigorú mikrofon használatra hívta fel a figyelmet. 
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II. 

Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a települési képviselő az ülésen a polgármestertől, a 

jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben kérhet felvilágosítást. 

Megkérte képviselő-társait, hogy a jövőben éljenek a felvilágosítás kérés lehetőségével a 

testületi ülések végén.  

Amennyiben erre nincs lehetőségük akkor pedig a Hivatal zavartalan működése érdekében 

kérte, hogy a közérdekű adatigényléseiket, illetve egyéb szakmai kérdéseiket a szolgálati utat 

betartva a Hivatal jegyzőjének címezve, írásban legyenek szívesek megküldeni. 

Képviselők által is ismert tény, hogy a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás az 

országosan elrendelt veszélyhelyzet miatt 2020. november 9-től szünetel. Az ügyintézőkkel 

elektronikusan és telefonon tarthatnak kapcsolatot az ügyfelek. Kérte a Képviselőket, hogy ezt 

szíveskedjenek szem előtt tartani, annál is inkább, mert nap mint nap azt hallani, hogy a járvány 

egyre inkább terjed. 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 fővel 

határozatképes.  

Kérte napirendre venni a kiosztós előterjesztéseket: az iskolai körzethatárokkal kapcsolatos 

témát, melyet a zárt ülés előtt javasolt megtárgyalni (8-as napirendben), illetve a 127-2/2021. 

sz. előterjesztést, ami szorosan kapcsolódik a „Svábsarok” témakörhöz, amit már korábban 

kiküldtek. 

Továbbá a 134/2021. Az útőrházi gyalogátkelőhely kiépítése (9-es napirend), a 135/2021. Vis 

maior pályázat keretében a Mátyás király utca önkormányzati út hídfő felvízi szárnyfalának 

megerősítése kivitelező kiválasztása (10-es napirend), c. előterjesztéseket, kérte a zárt ülés előtt 

megvitatni.  

A 136/20021. Felterjesztés a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított 

kitüntető díjak adományozására c. témát a Díszpolgár adományozása napirend után javasolta 

napirendre venni, mivel a téma zárt ülést igényel (2-es napirend).  

Szavazásra tette fel a napirendi pontok felvételének és sorrendjüknek elfogadását.  

 

No.: 1 

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

szavazatával elfogadta.  

 

Napirendi pontok         Előadó 

 

1.)  Friedrich Schiller Gimnázium és kollégium 

ingatlanának átadása a fenntartónak (Et.: 

126/2021.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

2.)  A Sváb sarokra vonatkozó Használati 

megállapodás 3. mellékletét képező, a Sváb sarok 

működési feltételeiről, a közművelődési feladat 

megosztásáról szóló szerződés elfogadása (Et.: 

127/2021., 127-2/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

3.)  Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2021. évi 

költségvetésről szóló 1/2021. (II. 15.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (Et.: 

128/2021.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

4.)  A lakossági kezdeményezésre, önkormányzati 

támogatással megvalósuló járdaépítéseket 

szabályozó rendeletben foglaltakra beérkezett 

pályázat elbírálásáról (Et.: 131/2021.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 
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5.)  A lakossági kezdeményezésre, önkormányzati 

támogatással megvalósuló járdaépítéseket 

szabályozó rendeletben foglaltakra beérkezett 

pályázat elbírálásáról (Et.: 132/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

6.)  Michael Fogarasy-Fetter: Die Geschichte und 

Volkskunde der Gemeinde Werischwar című 

könyvének újbóli kiadása (Et.: 129/2021.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

7.)  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 

pályázati fordulójához (Et.: 123/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

8.)  A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai 

körzethatárokkal kapcsolatos vélemény kialakítása 

(Et.: 133/2021.  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

9.)  Az útőrházi gyalogátkelőhely kiépítése (Et.: 

134/2021.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

10.)  Vis maior EBR 495060 számon nyertes pályázat 

keretében a Mátyás király utca (hrsz. 1157/1) 

önkormányzati út hídfő felvízi szárnyfalának 

megerősítése kivitelező kiválasztása Et.: 

135/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

Zárt 

ülés 

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és 

Pilisvörösvárért emlékérem adományozása (Et.: 

122/2021.)                                  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

Zárt 

ülés 

Felterjesztés a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított kitüntető díjak 

adományozására (Et.: 136/2021.) 

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

11.)  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztató (Et.: 130/2021.)  

Dr. Udvarhelyi István Gergely 

jegyző 

 

12.)  Felvilágosítás kérés   

 

1. napirendi pont 

Friedrich Schiller Gimnázium és kollégium ingatlanának átadása a fenntartónak 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 126/2021.) 
 

 

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

A Gimnázium és Kollégium a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

fenntartásában, a Zeneiskola az Érdi Tankerületi Központ működtetésében, a Főzőkonyha a 

Hivatal, a színházterem pedig az Önkormányzat működtetésében egy ingatlanon lévő épületben 

funkcionálnak.   
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Az előterjesztésben olvashatóak az előzmények, hogy korábban a felsőbb szervekkel milyen 

megállapodásokat kötöttek a különböző intézmények tekintetében. 

A Nemzetiségek jogairól szóló törvény 2020. július 1-jei hatállyal módosult, mely szerint a 

fenntartói jog átadásával együtt az oktatási intézmény feladatait szolgáló ingó és ingatlan 

vagyont haladéktalanul térítésmentesen a fenntartó tulajdonába kell adni.    

Példaként említette, hogy abban az esetben, ha a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, vagy ha 

a köznevelési intézmény megszűnik, akkor a vagyonelemek tulajdonjoga visszaszáll az eredeti 

tulajdonosra – az önkormányzatra –.  

A vagyonátadással kapcsolatos egyeztetések során arra az eredményre jutottak, hogy társasházi 

alapító okirat készül, így az SZMSZ-t, a használati megállapodást az önkormányzat jogi 

képviselője készítette el. A Németek Országos Önkormányzata készíttette el a társasház 

alapításhoz szükséges vázrajzokat. 

A vázrajz és az alapító okirat szerint külön-külön albetétbe kerül a gimnázium, a zeneiskola, a 

kollégium, a rendezvényterem, a konyha és az étterem. 

Az egyeztetések során végül közös nevezőre jutottak abban, hogy a konyha mellett az étterem 

is önkormányzati tulajdonban marad, tekintettel arra, hogy az nem a nevelési-oktatási feladatok 

ellátását szolgálja. 

A közüzemi költségek, ingatlanrészek használatát az SZMSZ II. fejezete tartalmazza. Az udvar 

használatát pedig külön megállapodás rendezi. 

Az előterjesztés mellékleteként olvasható az Alapító okirat, a használati megállapodás, illetve 

a Szervezeti és működési szabályzat.  

A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi 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 96/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Friedrich Schiller Gimnázium és kollégium ingatlanának a fenntartónak 

történő átadásáról  

 

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

4203 hrsz-ú ingatlanra társasházat alapít, azzal a céllal, hogy az ekként megnyíló albetétekből 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 164. §-a, valamint a 25. § (6) 

bekezdése, mint törvényi kötelezés alapján az ingyenes tulajdonba adást, mint tulajdonos 

megejthesse a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére a nevelési-oktatási 

feladatainak ellátását szolgáló ingatlanrészekre, külön szerződés alapján. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító okiratot, az SZMSZ-t és a 

Megállapodást az ingatlan használatára vonatkozóan aláírja, az így kialakuló albetétek közül a 

gimnázium és a kollégium ingatlanrészeket a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata részére ingyenes tulajdonba átadja. 

 

A tulajdonba adás után a használati szerződések módosításáról a Képviselő-testület új 

határozatban fog dönteni. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

A Sváb sarokra vonatkozó Használati megállapodás 3. mellékletét képező, a Sváb sarok 

működési feltételeiről, a közművelődési feladat megosztásáról szóló szerződés elfogadása, 

és a kiosztós előterjesztés, az M-Gépész Kft. bérleti szerződés módosítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 127/2021., 127-2/2021.) 

 

 

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

Ez év májusában az Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Fő u. 104. sz. 

ingatlan tekintetében a használatára vonatkozó megállapodást kötött.    

A megállapodás 3. melléklete tér ki a Sváb sarok működési feltételeire, a közművelődési feladat 

megosztásáról szóló szerződést a feleknek külön határozattal kell elfogadniuk. A szerződés 

szabályozza a nemzetiségi gyűjtemény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat. 

Részleteiben kitér a nemzetiségi önkormányzat a Művészetek Háza és a Könyvtár közös 

feladataira és a nemzetiségi referens foglalkoztatására.  

A két fél a „Sváb sarok” működési költségeit 50 % - 50 %-os arányban állják, azzal a kikötéssel, 

hogy az önkormányzat által fizetett éves összeg nem lehet több, mint 200e forint.    

Az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi referens heti 20 órás foglalkoztatásának költségeit 

évente egy alkalommal egy havi jutalom összegét, valamint a személyhez kapcsolódó juttatásait 

és annak járulékait.  

A napirendhez kapcsolódó téma a M-Gépész Kft. szerződésmódosítása, mivel korábban a 

Viziközmű társulás irodája is a Fő u. 104 sz. ingatlanon belül volt elérhető. A jövőben pedig a 

Hivatal melléképületének volt raktárhelyiségét ajánlották fel csereként a bérlőnek.  

A Fő u. 104. sz. bérlők elfogadták a cserehelyiségeket, melynek ismeretében módosították 

(tankerület – Puskin u. 8) illetve módosítaniuk kell a szerződést.  

A Hivatal melléképületét infrastrukturálisan át kellett alakítani, mert a korábbi irattárként 

működő helyiség nem volt alkalmas irodai funkciók betöltésére.  

A bérlő vállalta a felújítással/átalakítással járó költségeket, (a munkálatok az előterjesztésben 

leírásra kerültek). A munkálatok nagyságrendileg 2 millió forintba kerültek.  

Az új tervezett bérleti szerződésbe foglaltak alapján a bérlő 2 évig mentességet kap a bérleti díj 

megfizetése alól, mivel a felújítási költségek alapján ezt kifizetettnek tekintik.   

A Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta mindkét 

határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel a 127/2021. előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 

 

No.: 3 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Sváb sarokra vonatkozó Használati megállapodás 3. mellékletét képező, a 

Sváb sarok működési feltételeiről, a közművelődési feladat megosztásáról szóló szerződés 

elfogadásáról 

 

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

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Pilisvörösvár Fő u. 104. szám alatti ingatlan 

(továbbiakban: „Sváb sarok”) használatára vonatkozóan 2021. 05. 25-én kelt Használati 

megállapodás 3. mellékletét, mely a Sváb sarok működési feltételeiről, a közművelődési feladat 

megosztásáról szóló szerződést foglalja magában.   

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     
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Dr. Fetter Ádám polgármester: Szavazásra tette fel a 127-2/2021. előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot. 

 

No.: 4 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata az M-Gépész Kft.  Fő út 104. sz. alatti bérleményének megszüntetéséről és a 

Fő tér 1. sz. alatti helyiségre új bérleti szerződés megkötéséről 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata az M-Gépész Kft. Bérlő részére új bérleményként 

biztosítja a Pilisvörösvár, Fő tér 1. sz. alatti ingatlanon található melléképület földszinti 29 m2 

alapterületű helyiségét. A Bérlővel megszünteti a Pilisvörösvár, Fő utca 104. sz. alatti 

ingatlanon található mintegy 25 m2 alapterületi épületrész bérleti szerződését.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatolt melléklet szerint a 

szokásos jogi garanciákat tartalmazó bérleti szerződést megkösse. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

3. napirendi pont 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 15.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 128/2021.) 

 

 

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

A rendeletmódosításban átvezetésre kerültek a korábban meghozott határozatok, amelyhez a 

fedezetet a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítással biztosította a Képviselő-testület. 

Az eredeti előirányzaton felüli támogatások átvezetését, illetve egyéb előirányzat-

átcsoportosításokat is szükséges volt végrehajtani.  

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

Szavazásra tette fel a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

No.: 5 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület a rendeletet a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 tartózkodás 

 szavazatával megalkotta. 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

A lakossági kezdeményezésre, önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítéseket 

szabályozó rendeletben foglaltakra beérkezett pályázat elbírálásáról 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 131/2021.) 

 

 

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

Jelen pályázatot a Szinyei Merse Pál u. 3. szám alatt található ingatlan tulajdonosa nyújtotta be. 

A járdaépítést október hónapban szeretné megvalósítani. A szomszédos ingatlanok előtt lévő 

járdaszakasz szilárd burkolatú. A helyszíni adottságokat figyelembe véve 1,5 méter szélességű 

6 méter hosszú járda támogatása javasolt.  

A fennmaradó terület térkövezését a pályázó saját forrásból a közútkezelői hozzájárulásban 

foglaltaknak megfelelően fogja elvégezni. A pályázat megfelel a rendeletben foglaltaknak. A 

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

 

Pándi Gábor: Több panasz érkezett hozzá az északi lakókörzet tekintetében. A területen 

találhatóak olyan ingatlanok, ahol a járda helye nincs kihagyva és például sziklakerteket 

alakítottak ki a tulajdonosok, így a gyerekeknek ki kell menniük az úttestre, hogy ezeket a 

részeket kikerüljék. Javasolja, hogy amennyiben erről a területről érkezik járdaépítési igény, 

akkor vizsgálják felül, hogy a szomszédos ingatlanok előtt is legalább a járda helye legyen 

látható – füves terület –, hogy ne kelljen az úttestet használni, amíg nem készül el a burkolt 

járda. Fontos lenne ezt betartatni az ingatlantulajdonosokkal.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Kérdése, hogy tudna e mondani pontos helyszínt Képviselő 

úr? Köszöni, az észrevételt. 

 

Pándi Gábor: Megkérdezi pontosan melyik ingatlanról van szó. Úgy gondolja, hogy a területet 

végig kellene járnia a közterület-felügyelőnek és összeírni a problémás helyszíneket.   

 

Mátrahelyi Erzsébet: Az iparterület melletti utcákban is láthatóak olyan ingatlanok, ahol a 

járda folyamatossága nehézséget jelenthet, mert bokrokat, fákat ültetnek az ingatlanok elé a 

tulajdonosok. A területen számos ház épül esetleg időben fel lehetne hívni a figyelmet arra, 

hogy a területet szabadon kellene hagyni. Esetleg, ha van a közterület-felügyelő részéről szabad 

kapacitás ezt a részt is megtekinthetné/összeírhatná a problémás helyszíneket.        

 

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

javaslatot. 

 

No.: 6 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a lakossági járdapályázat elbírálásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági kezdeményezésre 

önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló 8/2021. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy elfogadja Iflinger Gábor járdaépítési pályázatát 

és a 2021. októberi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot – 9,2 m2 térkő - 

az ingatlantulajdonos számára a 3725/8 hrsz.-ú ingatlan melletti járda megépítéséhez. A 

kivitelezés során a 01-10996-2/2021. számon kiadott közútkezelői, tulajdonosi állásfoglalásban 

előírtakat be kell tartani.  

 

A szükséges fedezet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 49/2021.  (IV.  27.) Kt.  sz. 

határozatában foglaltaknak megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet 21. melléklet 4. során 

(járdaépítés) biztosított. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

5. napirendi pont 

A lakossági kezdeményezésre, önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítéseket 

szabályozó rendeletben foglaltakra beérkezett pályázat elbírálásáról 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 132/2021.) 

 

 

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

A pályázatot a Szent János u. 1/A. szám alatt található ingatlan tulajdonosa nyújtotta be.  

Sajnos a benyújtott pályázat nem felel meg a rendeletben foglaltaknak. 

A műszaki osztály a kérelmezővel egyeztetett, és a pályázat eredményétől függetlenül az 

érintett tulajdonos szeretné rendezni a közterületi részt. A terület átalakítása rendezettebbé teszi 

a közterületet így a tulajdonos a közútkezelői hozzájárulást megkapta.    

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 100/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a lakossági járdapályázat elbírálásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági kezdeményezésre 

önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló 8/2021. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy nem fogadja el Gyarmati Ferenc járdaépítési 

pályázatát, mert az nem felel meg a rendelet 2. § (2) bekezdésében szereplő egyik feltételnek 

sem: rövidebb mint 60 méter és az egyik csatlakozó járda burkolatlan, valamint nem járda 

hanem padkaburkolás történne. A felújítással a közterület rendezettebbé válik, ezért kérelmező 

saját forrásból megvalósíthatja azt. A kivitelezés során a 01-11156-2/2021. számon kiadott 

közútkezelői, tulajdonosi állásfoglalásban előírtakat be kell tartani.  

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

6. napirendi pont 

Michael Fogarasy-Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar 

című könyvének újbóli kiadása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 129/2021.) 

 

 

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

először 1994-ben adta ki német nyelvű könyvet, majd ez 98-ban magyar nyelven is megjelent. 

A könyv eredeti kézirata nem áll rendelkezésre, így a további megjelenéshez szükséges volt 

egy eredeti példány laponkénti szétszedése/szkennelése, amely jelentősen megnövelte a 
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kiadásokat. 200 példány kiadására kértünk ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 841e 

forintról szól. A magas összegre való tekintettel gyűjtést szerveztek, és támogatásként 350e 

forint gyűlt össze. Az önkormányzat a fennmaradó összeget a költségvetésből biztosítja. A 

kiadáshoz hozzájáruló magánszemélyek, illetve szervezetek részére egy-egy tiszteletpéldányt 

fognak küldeni. Az új kiadású könyv értékét az előzményekhez viszonyítva kicsit magasabb 

5900 forintos összegen állapították meg.   

Számos helyről érkezett igény, hogy vásárolnának német nyelvű kiadást, így javasolta a 

határozat elfogadását. Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a 

határozati javaslat elfogadását.     

 

Pándi Gábor: Kérdése, hogy a magyar nyelvű példányból elérhető-e elegendő példány, biztos 

arra is nagy igény van. Esetleg a jövő évben készíttethetnének új kiadást.   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Úgy emlékszik a magyar nyelvű kiadásból még több száz 

darab került elraktározásra. A német nyelvű kiadásra számos igény érkezett.  

A német nyelvű könyv esetében az okozott nehézséget, hogy az eredeti kézirat nem volt 

elérhető. A magyar könyv tekintetében ez a munkapéldány megtalálható Fogarasy Attilánál.    

Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 8 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata Michael Fogarasy-Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde 

Werischwar című monográfiájának reprint kiadásáról 

 

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

érdeklődésre való tekintettel 200 példányban, reprint formában kiadja Michael Fogarasy-

Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar című monográfiáját, 

melynek eladási árát 5.900 forintban állapítja meg. 

Michael Fogarasy-Fetter: Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar című 

kötetének kiadásához a Képviselő-testület bruttó 841.500 forint keretösszeget biztosít. 

  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a könyvkiadással kapcsolatos feladatok 

ellátására, valamint a kiadást támogatók részére a tiszteletpéldányok megküldésére. 

 

Fedezet: a 2021. évi költségvetési rendelet 16. melléklet 1. sora Működési célú 

pénzeszközátvétel egyéb civil szervezetektől 160.000 forint 16. melléklet 3. sora Működési célú 

pénzeszközátvétel háztartásoktól 190.000 forint, valamint a 21. melléklet Általános tartalék 

491.500 forint. 

 

Határidő: folyamatos                       Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.    

 

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

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. 

évi pályázati fordulójához 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 123/2021.) 

 

 

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

Korábbi évekhez hasonlóan megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 

következő évi pályázati fordulója, amely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatási tanulmányaihoz járulhat hozzá. Az Ösztöndíjrendszerhez úgy csatlakozhat az 

önkormányzat, ha a csatlakozási nyilatkozatot a megadott határidőben megküldik az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőnek, és a pályázatot a helyben szokásos módon közzéteszik. A 

pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára írhatják ki. „A” típusú pályázat 

esetén az ösztöndíj időtartama 10 hónap, „B” típusú pályázat esetén 6 egymást követő félév. 

Az ösztöndíj önkormányzati keretösszegét 2022. évben 500.000 forint összeghatárig 

biztosítják. A Szociális Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

No.: 9 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójához való csatlakozásról 

 

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

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához, és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis 

használatáról aláírja. A Képviselő-testület elfogadja az ösztöndíjrendszerben való részvétel 

feltételrendszerét. 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletének megfelelően kiírja a 

pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. 

  

A Képviselő-testület az ösztöndíj önkormányzati keretösszegét 2022. évben 500.000 forint 

összeghatárig biztosítja.  A beérkező pályázatokról a végső döntést at ÜOKB és a SZEB 

javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelettervezetet a 

fentiek alapján készítse elő, és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 

 

Fedezet forrása: a 2022. évi költségvetési rendeletben biztosítandó. 

 

Határidő: 2021. október 1.      Felelős: polgármester, jegyző  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokkal kapcsolatos 

vélemény kialakítása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 133/2021.) 

 

 

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

A tankerület levele ezen a héten, szeptember 13-án érkezett, melyben kérték, hogy október 15-

ig az iskolai körzethatárokról szóló döntést küldjék meg részükre. Továbbá kérték a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű pilisvörösvári illetékességű iskolai tanulók létszámát is, 

mely az előterjesztésben olvasható. 

Törvény szerint a megadott határidőre az iskolák felvételi körzetének megállapításához a 

határozatot és mellékletet meg kell küldeni. A körzetlista megegyezik az évek óta használt, és 

jól bevált beosztással. 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 103/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola és a 

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi 

körzetére vonatkozó véleményéről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Pilisvörösvári Templom Téri Német 

Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola 

2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzetének megállapításához javasolja az Érdi 

Tankerületi Központnak a jelenleg érvényes felvételi körzetlista további használatát. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, jegyző 
 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

9. napirendi pont 

Az útőrházi gyalogátkelőhely kiépítése 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 134/2021.) 

 

 

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

A Magyar Közúttal történt többszöri egyeztetést követően a cég vállalta az útőrházi 

gyalogátkelőhely megépítését 2022 tavaszán. A cég elkészítteti a kiviteli terveket, 

meghosszabbítja az ősszel lejáró építési engedélyt. Az önkormányzat pedig vállalja a 

közvilágítás kiépítését.  

A közút a kiviteli tervek elkészítésére és az építési engedély meghosszabbítására vonatkozó 

tervező kiválasztására már lefolytatta a pályázatot, a nyertes tervező az iUTAK Kft.   

E tekintetben a közút megküldte a kivitelezésre vonatkozó szerződéseket.           
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A közvilágítás kivitelezésének költségei a meglévő tervekre bekért indikatív árajánlat alapján 

nagyságrendileg 5 millió forint, viszont az összeg a jelenlegi szabványnak megfelelő átdolgozás 

miatt változhat. Így a pontos fedezet biztosítása miatt a témában új előterjesztés fog készülni.  

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

 

Pándi Gábor: Ha jól értelmezte az önkormányzat vállalja a közvilágítás kiépítését, melyet 

teljes mértékben fognak finanszírozni. Régebben készült már közvilágítási terv erre a szakaszra. 

Kérdése, hogy kizárólag a gyalogátkelőhelyet világítják e meg?  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: A Magyar Közút nem építhet ki közvilágítást. Az 

egyeztetések is ennek ismeretében zajlottak. A gyalogátkelőhely kiépítését, buszmegálló 

áthelyezését ezekhez kapcsolódó tervek intézését vállalták. A Fő út mellett az egyre jobban 

terjeszkedő vállalkozások és lakóingatlanok esetében is régóta igény a közvilágítás kiépítése, 

melyről egy ideje tárgyalásokat folytatnak.   

 

Cser András: Kérdése, a közvilágítás kiépítése kiváltja-e a jelenleg működő napelemes 

rendszert? Ez esetben lesz két felhasználható napelemes közvilágítási lámpa, amelyet olyan 

helyszínre telepíthetnek, ahol az áramellátás problémát jelent.  

 

Metzgerné Klein Krisztina műszaki osztályvezető: A közvilágításra évekkel ezelőtt úgy 

kapták meg az engedélyeket, hogy az utolsó közvilágítási oszloptól a gyalogátkelőhelyig 

kiépítésre kerül, nagyságrendileg 9 oszlopot fognak állítani.  

A két napelemes kandeláber természetesen áttelepíthető. Úgy emlékszik, hogy az 

alépítményben van elhelyezve a vezérléselektronikai egység. Az új helyszín ismeretében egy 

alépítmény építésére lesz szükség.    

 

Varga Péter: A közvilágítási tervek felülvizsgálata, azok átdolgozása szükséges, mivel az 

elektromos szabvány időközben megváltozott. Szeretnének modernebb LED lámpás 

közvilágítást megvalósítani. E tekintetben merülnek fel plusz tervezői költségek.   

 

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

javaslatot. 

 

No.: 11 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata az Útőrházi gyalogátkelőhely kiépítéséről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 10. 

sz. főút 16+303 km szelvény gyalogos átkelőhely létesítését buszöböl áthelyezéssel (Útőrház 

u.) a Magyar Közút NZrt.-vel közösen kívánja megvalósítani, melynek érdekében az 

előterjesztés mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A 

megállapodás értelmében a Magyar Közút kötelezettséget vállal arra, hogy a közvilágítás 

kivételével a Projektet saját forrásból megvalósítja. A közvilágítási tervek elkészítésére, 

engedélyeztetésére és a közvilágítási munkarész saját forrásból történő megvalósítására, 

üzemeltetésére az önkormányzat vállal kötelezettséget. Önkormányzat vállalja, hogy a hatályos 

előírásoknak megfelelően elkészített közvilágítási terveket az építési engedély 

meghosszabbítására szóló kérelem benyújtása előtt, de legkésőbb 2021. október 31. napjáig a 

Magyar Közút rendelkezésére bocsájtja. A Magyar Közút vállalja a megvalósult létesítmény 

forgalomba helyezési engedélyének beszerzését, az önkormányzat azonban tudomásul veszi, 

hogy ennek feltétele a közvilágítási hálózat megvalósítása. 

Az önkormányzat az engedélyes tervekre kötött tervezői szerződés szerint rendelkezik az 

engedélyes tervek feletti tulajdonosi jogokkal, így a Képviselő-testület a tervek feletti 

rendelkezési jogot Magyar Közút NZrt. részére átadja. 
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Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező, az engedélyes tervek átadására vonatkozó 

megállapodást aláírja, valamint a kivitelezésre vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást megkösse. 

A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítási terveket az új elektromos 

szabványnak megfelelően készíttesse el, és a közvilágítás kivitelezésének költségeinek 

pontosítását követően a közvilágítás kivitelezését a fedezet biztosítása céljából terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

 

 

10. napirendi pont 

Vis maior EBR 495060 számon nyertes pályázat keretében a Mátyás király utca 

 (hrsz. 1157/1) önkormányzati út hídfő felvízi szárnyfalának megerősítése 

 kivitelező kiválasztása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 135/2021.) 

 

 

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

Tavaly novemberében vis maior pályázatot nyújtottak be a károk helyreállítására. A feladatok 

egy részét a Városgazda Kft. látta el. A híd szárnyfalának helyreállítására árajánlatot írtak ki.  

Ajánlatkérés két esetben került kiírásra, mivel az első ajánlatkérésnél egy ajánlat sem érkezett.  

Június 25-én a honlapon is megjelentették a felhívást, a korábbi 3 céget további 1 céggel 

egészítették ki, és határidőre egy ajánlat került benyújtásra.  

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

 

Varga Péter: Korábban többször felmerült a téma, ezért szeretné kihangsúlyozni. Az első 

pályázatot május hónapban írták ki és a következő három cég részére küldték meg az ajánlati 

felhívást: Via Nova Kft., Nadi Kft., Strabag Zrt., de egy ajánlat sem érkezett.  

A második kiírást június végén tették nyílt eljárásban közzé, továbbá kibővítették további egy 

céggel az ajánlatadók körét. A megadott határidőre a nyilvános online felületre egyetlen ajánlat 

sem érkezett. Egy ajánlat érkezett a Stone Dekor Kft. által. A híd elemek úgy kerülnek 

megépítésre, hogy a Mátyás király utca felől – amennyiben elkészül a járda – a gyalogos 

közlekedés rávezethető a hídra, és biztonságosan elkülönülnek a gépjárműforgalomtól.    

 

Pándi Gábor: Véleménye szerint, most a híd felújítása során kellene kiszélesíteni úgy, hogy a 

gépjárműforgalom számára két nyomtávú sávot, illetve a gyalogosok számára elkülönített részt 

kellene kialakítani. Jelenleg a Táncsics Mihály utcából folyik a patak vize tovább a tavak 

irányába. Amennyiben elkészülne a vízelvezetési terv alapján - az Őrhegytől a tavakig – a 

vízelvezetés, akkor a Táncsics M. utcától már zárt csapadékvízelvezető rendszerben folyna 

tovább a víz. Ezen a részen a patakra már nem is lenne szükség, és akkor a hidat normál 

szélességben lehetne megépíteni járdával kiegészítve. Nem tudja, hogy milyen szélességben 

kerül most felújításra a híd? Esetleg forgalomlassító szerepet is betölthet a híd, ha nem lesz 

olyan széles.    

 

Varga Péter: A híd felújítása vis maior támogatásból fog megvalósulni. A két nyomtáv jelen 

esetben nem kerül kivitelezésre. A gyalogos forgalom későbbi ráhelyezése megoldható lesz.   
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Mátrahegyi Erzsébet: Örül, hogy az ajánlati felhívás megjelent a honlapon és nem nehezítette 

meg a műszaki osztály munkáját. Viszont láthatták, hogy nyilvánosan kérnek be ajánlatot.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a nyílt ajánlatkérési 

felhívás, illetve honlapon való megjelenés még jóval Képviselő asszony észrevétele előtt került 

kiírásra – június 25-én –. A Hivatal amennyiben indokoltnak tartja, természetesen alkalmazza 

ezt az ajánlatkérési felhívást is.   

 

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

javaslatot. 

 

No.: 12 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a „Vis maior pályázat Mátyás király utca hrsz 1157/1 hídfő felvízi 

szárnyfalának helyreállítása” kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

1. Az ajánlati felhívás és a Schlick András 2020. szeptemberi műszaki szakvélemény 

alapján adott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja, 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert Stone Dekor Kft.-vel 5.000.000 + Áfa, azaz bruttó 

6.350.000 forint egyösszegű szerződéses összeggel 2021. december 15-i befejezési 

határidővel  szerződés megkötésére. 

 

Fedezet forrása: A vis maior pályázat Támogatói okiratában szereplő 2.922.969 hídfősérülésre 

valamint talajmechanikára, terv készítésére, műszaki ellenőrre és kiválasztás bonyolítására 

összesen 3.440.000 forint összeg áll rendelkezésre.   

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

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

Tájékoztatásként elmondta, hogy a következő napirendeket az Mötv. és az SzMSz alapján a 

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

 

No.: 13     

A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) szavazatával 

elfogadta.     

 

 

Zárt ülés napirendi pontjai: 

 

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 122/2021.) 

 

Felterjesztés a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 

 által alapított kitüntető díjak adományozására 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 136/2021.) 

 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült.  
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata díszpolgári cím adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Molnár Sándor kőfaragó mester 

részére magas szintű szakmai tudása, a város több pontján látható alkotásai,  a művészetek iránti 

elkötelezettsége, városunk közössége érdekében végzett önzetlen munkája, közéleti, mecénási 

tevékenysége és példás segítőkészsége elismeréseként Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet 

adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata posztumusz díszpolgári cím adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Botzheim István egykori 

polgármester részére Pilisvörösvár fejlődéséért végzett lelkiismeretes és maradandó 

eredményeket örökül hagyó tevékenysége, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában 

betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

címet adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 
A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Hoós Sándor zenepedagógus, 

zenekarvezető részére városunk zenei és kulturális életéért végzett elhivatott, maradandó és 

kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet 

adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára 

cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Zsámboki Szabolcs részére a német 

nemzetiségi szokások és hagyományok feltárása, dokumentálása, ápolása és továbbadása 
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területén végzett értékmentő és értékőrző tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért 

emlékérmet adományoz. 

 

Határidő: 2021. október 23.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 8 igen szavazatával hozta.     

  

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Polgárőre 

Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Schuck Bálintot, a Liget Polgárőr 

Egyesület elnökét Pilisvörösvár közbiztonságának megóvása és javítása területén kifejtett 

kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított „Év Polgárőre Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Tűzoltója 

Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pfeiffer Ferencet, a Pilisvörösvári 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét több mint három évtizedes, kimagasló önkéntes tűzoltói 

tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által 

alapított „Év Tűzoltója Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért 

Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sax Lászlót, Pilisvörösvár Német 

Nemzetiségi Önkormányzata elnökét a német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nemzetiségi 

hagyományok átörökítése és a német nemzetiségi identitástudat erősítése érdekében kifejtett 

több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye 

Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért Díj” adományozására.        

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem 

szavazatával hozta.     
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Testnevelési és 

Sport Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bilau Csabát, a Pilisvörösvári 

Utánpótlás Futball Club elnökét a labdarúgó-utánpótlásnevelés területén hosszú ideje kifejtett 

kimagasló tevékenysége elismeréseképpen felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított „Testnevelési és Sport Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.      Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év 

Gazdálkodója Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ziegler István pilisvörösvári 

gazdálkodót a mezőgazdasági termelés során használt környezetbarát technológiák 

meghonosítása érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért felterjeszti a Pest Megye 

Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Gazdálkodója Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 10 igen és 1 nem 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év Iparosa Díj” 

adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátrai Zsolt üveges vállalkozót 

több évtizedes kimagasló iparosi tevékenységéért, valamint a város közösségének mindenkori 

önzetlen szolgálatáért felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított 

„Év Iparosa Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2021. (IX. 17.) Kt. sz. 

határozata a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított „Év 

Kisvállalkozása Díj” adományozására vonatkozó felterjesztésről 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Maszlag Marianna vállalkozót a 

város közösségének önzetlen szolgálatáért felterjeszti a Pest Megye Önkormányzatának 

Közgyűlése által alapított „Év Kisvállalkozása Díj” adományozására. 

 

Határidő: 2021. október 4.     Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 9 igen és 2 nem 

szavazatával hozta.        
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Nyílt ülés folytatása 1002-kor 

 

 

11. napirendi pont 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 130/2021.) 

 

 

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

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

intézkedéseiről/eseményeiről ad tájékoztatást. A korábban végrehajtott határozatokat törölték a 

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

elfogadását.     

 

No.: 14 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2021. (IX. 17.) 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 (11 fő) 11 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                     

 

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

 

 

Dr. Lovász Ernő 1011-kor távozott  

A Képviselő-testület létszáma 10 főre módosult.  

 

 

12. napirendi pont 

Felvilágosítás kérés 

 

 

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

 

Mátrahegyi Erzsébet: Kérdése, hogy a 10-es Főút felújítása során milyen időintervallumban 

fognak a munkák tartani? Melyik irányból kezdik meg a munkálatokat? A honlapon olvasta a 

forgalmi rendre vonatkozó tájékoztatást, ahhoz képest lesznek e módosítások (pl. behajtani tilos 

tábla kerül e ki, vagy le)?   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Hétköznap 8-17-ig folynak a munkálatok, a Bányatelepen 

kezdődnek meg a felújítások, félpályás lezárás mellett. A szomszédos települések – 

Pilisszentiván, Solymár – polgárőrei is segítik a félpályás útlezárásokat. Az első néhány napban 

a rendőri jelenlét is biztosított lesz, a későbbiek során a rendőrök folyamatos készenlétben 

állnak majd, amennyiben nagyobb nehézséggel szembesülnek ez esetben a segítségükre fognak 

sietni.     
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Varga Péter: A jövő héten a város számos pontján kezdődnek meg felújítások, útépítések. A 

város elhelyezkedése közlekedés szempontjából nem túl előnyös. Sajnos nem nagyon vannak 

alternatív útvonalak. Nagy valószínűséggel a Szent Imre utcában is megkezdődnek az útépítési 

munkálatok a jövő hét közepén. A szerződéskötés és a munka megkezdésének időpontja után 

tudták meg, hogy a Magyar Közút a 10-es főutat újra fogja aszfaltozni a meghatározott 

időpontban. Így a Szent Imre utca útépítése tekintetében sem tudtak már változtatni.   

A Pacsirta utcában a behajtani tilos táblát a mai nap folyamán a Városgazda Kft. munkatársai 

leszerelték. Egyeztetéseket folytattak a szomszédos települések polgármestereivel, de sajnos a 

12 tonnánál nagyobb tehergépjárműveket változatlanul nem engedik áthaladni a településeiken. 

Így azok továbbra is áthaladnak a városon. Úgy gondolja, hogy számítani kell nagyobb 

fennakadásokra, mivel az út szélessége 6,5 m széles néhány szakaszon, itt lehetnek problémák. 

Ezeken a részeken elképzelhető lesz a teljes útzár. A kivitelező úgy tájékoztatott mindenkit a 

megbeszélésen, hogy ilyen esetekben szó nélkül a teherforgalom Pilisszentiván irányába lesz 

elterelve. Igyekeztek mindent megtenni – a Hivatal, a Polgármester úr – annak érdekében, hogy 

az útépítésről a legszélesebb kört tájékoztassák.  

Felhívta a figyelmet és minden jelenlévőt megkért arra, hogy a városi hírportálokon megjelenő 

információkat osszák meg és tájékoztassanak minden helyi állampolgárt a helyi közlekedésről, 

és részesítsék előnyben az egyéb alternatív közlekedési eszközöket – kerékpár, gyaloglás – a 

reggeli iskolába jutás során.         

Tájékoztatásként elmondta, hogy a munkakezdés 6 órától van, de az útpályára csak 8 körül 

vonulnak fel a gépekkel. A kivitelező és a Hivatal között minden nap lesz kooperáció, és a 

legfrissebb hírekről tájékoztatják majd a város polgárait.  

 

Pándi Gábor: A piachoz vezető „köz” – Bem utca és CBA közötti gyalogos szakasz – 

világítása jelenleg nem működik. Kéri, hogy nézzék meg csak izzócsere szükséges vagy más 

probléma áll fenn.  

- Digi Kft. megvásárolta az Invitel hálózatát, és a városban nagyon sok helyen lógnak a 

kábelek, nem is nagyon használják már ezt a rendszert. Úgy emlékszik a Digi Kft. azt 

ígérte, hogy elbontja a használaton kívüli kábelezéseket. Javasolta, hogy vegyék fel a 

kapcsolatot a Digi Kft-vel, hogy a korábbi – Inviteles – hálózat megszüntethető-e.  

- Úgy hallotta, hogy a Háziréti víztározó esetében változások történtek és a MOHOSZ fogja 

üzemeltetni. Kérdése, hogy a Hivatalt megkeresték-e ez ügyben? Az önkormányzat 

tulajdonostárs ezen a részen, így jogilag tájékoztatni kellett volna az érintett feleket. Jelen 

esetben tilos a horgászat a tavon.   

Kirándult ezen a részen és az őrök, akik helyszínen tartózkodtak figyelmeztették, hogy nem 

lehet a környéken sétálni. Az Egri vár egy kirándulópont, melyet kizárólag erről a területről 

lehet megközelíteni. Fontos lenne megkeresni a jelenlegi üzemeltetőt és egyeztetni velük, 

hogy ne tiltsanak ki senkit erről a részről. Szívesen felvázolná a problémákat, amennyiben 

lenne egy tárgyalás az érintettekkel.  

- A Kacsa-tónál nem kerültek visszahelyezésre a kosárpalánkok, kapuk, labdafogó háló stb.  

- A Rákóczi utcai kosárpálya oszlopa és a háló az egyik vihar során megsérült, javításra 

szorul.  

- A sportpályán ideiglenesen felállított sátor miatt az aszfaltot meg fogják-e fúrni? Korábban 

a vállalkozónak a kifúrt lyukakat helyre kellett állítania. Ha erre a helyreállításra nem kerül 

sor, akkor a víz télen szét fogja nyomni az aszfaltot.  

- A Lőcsei utcai sportpályán is fellelhetőek hiányosságok pl. a kapuk rozsdásak, festésre 

szorulnak, a növényzet belenőtt a labdafogó hálóba, a pályán lévő vonalak is 

elhalványodtak, újrafestésük szükséges.        

  

Dr. Fetter Gábor: A Háziréti tóval összefüggésben elmondta, hogy a halászati jogot vette 

vissza a jelenlegi tulajdonostól az állam. Azért, mert peres eljárások vannak folyamatban és 

három telepítést nem végeztek el.  

A harmadik telepítés elmulasztása után a magyar állam a minisztériumon keresztül veszi el a 

halászati jogot. Tulajdonosváltozás nem történt.  
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Az önkormányzatot megkeresték és egyeztetés is történt. Legfontosabb kérdésként merült fel, 

hogy a kirándulók számára egy szabad átjárást biztosítsanak a tó melletti részen. A részükről a 

probléma megoldására hajlandóság mutatkozik. A gátnál tudnának átjárást biztosítani, ahol 

meg kellene oldani a balesetmentes átjutást, ami egy jelentősebb kiadást okoz számukra. Nem 

szeretnének felelősséget vállalni azért, ha oda beesik valaki. Az egyeztetések e tekintetben is 

folytatódnak.   

 

Varga Péter: A pályák állapotáról a Városgazda Kft. is tud. Rövid időn belül igyekeznek 

változást eredményezni.  

A piachoz vezető rész világításának meghibásodását már jelezte is az ügyvezető úrnak.  

A sátorállítás utáni helyreállítás ügyében korábban már egyeztetett a Művészetek Háza 

intézményvezetőjével, aki megnézte a régebbi szerződéskötéseket, és nem tartalmaztak 

semmilyen helyreállításra vonatkozó szabályozásokat. A kivitelezővel is egyeztettek telefonon, 

aki elmondta, hogy még soha nem végzett ilyen helyreállítási munkálatokat.  

A Városgazda Kft. figyelme fel lett hívva erre a problémára, amit majd 

kijavítanak/helyreállítanak. Az időjárás viszontagságai miatt szükséges a sátrak állítása során 

az aszfaltot megfúrni.   

   

Mátrahegyi Erzsébet: A Pacsirta utcánál leszerelik a behajtani tilos táblát. Kérdése, hogy a 

Vágóhíd utcánál is leszerelésre kerül-e? Továbbá a Vágóhíd u. 8. sz. előtt az úttest alatt egy 

mély üreg található, a tulajdonos attól tart, hogy a járda és az út közötti rész beszakad. 

Amennyiben a területen nagyobb lesz a terhelés ez nem befolyásolja-e az úttal kapcsolatos 

problémákat? 

- További kérdése, hogy a Rózsa utca – Szent István utca kereszteződésénél a tükör sérült 

volt, ezt cserélik és azért került le a helyéről?  

   

Varga Péter: A Vágóhíd utcánál le lesznek takarva a táblák. Nem nagyon támogatja azt, hogy 

a mellékutcákba tereljék a forgalmat, mivel olyan terhelésnek lesznek kitéve és rendkívüli 

mértékben fogják rongálni ezeket az utakat, hogy utána helyre kell majd állítani azokat.       

További problémának látják az Erkel F. utcát, ahol egy fórumot is fognak tartani ezzel 

kapcsolatosan.  

A Vágóhíd utca 8. sz. problémával összefüggésben elmondta, hogy telefonon fogja Képviselő 

asszonyt tájékoztatni.  

A Rózsa utcai tükör pedig bejelentésre került és vissza fogják helyezni.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: A Fő utca felújítás kommunikációjával összefüggésben 

elmondta, hogy a héten zajlott egy térségi egyeztetés, ahol minden érintett jelen volt, illetve a 

rendvédelmi egységek képviselői is, akik részt vesznek a forgalom irányításában. 

A megbeszélésen közös megállapodásra jutottak – polgármesterek, közút képviselőivel –, hogy 

az elsődleges kommunikációt kizárólag a pilisvörösvári önkormányzat adhat ki.  

A közút, és a települések polgármesterei is az önkormányzaton keresztül fogja a híreket kiadni.  

Szeretné kihangsúlyozni, hogy a felújítás témában kizárólag az önkormányzat kommunikációja 

lesz az, amely iránymutató. Ha bármilyen vis maior helyzet adódik, akkor is az önkormányzat 

tájékoztat minden hírforrást pl. rádiókat, tv-ket, stb. Minden elérhetőséggel rendelkeznek, az 

összes médiában igyekeznek a hatékony és gyors kommunikációra. Ha bármilyen probléma 

adódik, akkor a forgalmat más irányba tudják terelni, és erről azonnal tudják a médiákat 

tájékoztatni.  

Nagyon kéri, hogy egyéni kommunikációt ne indítson senki, és az önkormányzati 

tájékoztatókat osszák meg információképpen.       
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Mátrahegyi Erzsébet: Szeretne részt venni az elhangzott fórumon, mivel az Erkel F. utca a 

saját körzete és Képviselőként pedig vállalta, hogy a városért megtesz mindent, amit tud.  

Szeretné kérni, hogy amennyiben a város más pontján is szerveznek bármit, akkor arról a 

Képviselőket tájékoztassák.     

 

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

jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1023-kor.                                      
   

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

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

            polgármester       jegyző   


