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JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 

a Képviselő-testület 2022. április 29-i rendes ülésén 

elfogadott határozatairól    

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata az önkormányzat és a költségvetési szervei belső kontrollrendszeréről szóló 

polgármesteri és vezetői nyilatkozatok elfogadásáról  

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester és az 

önkormányzati intézmények vezetői által benyújtott belső kontrollrendszer működéséről szóló 

nyilatkozatokat, amelyeknek tartalmát az abban foglaltak alapján az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 69. § és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján 

elfogadja. 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Bkr. alapján a 

polgármester és az alábbi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 

vezetői nyilatkozatokat jelen előterjesztés melléklete szerint elfogadja: 

- Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 

- Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal,  

- Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár, 

- Pilisvörösvári Szakrendelő,  

- Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda,  

- Művészetek Háza és Kulturális Központ és Városi Könyvtár,  

- Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde. 

 

Határidő: folyamatos      Felelős: jegyző, intézményvezetők

      

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

szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a PMRFK Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének 

őrsparancsnoka által Pilisvörösvár Város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről készített 

beszámoló elfogadásáról 

 

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

szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a PMRFK Budaörsi 

Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének megbízott őrsparancsnoka által Pilisvörösvár 

Város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről készített 13010/460/2022. ált. számú, a határozat 

mellékletét képező beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 Dátum Aláírás 

Ügyintéző   

Szervezés   

Jegyző    

Polgármester   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata Művészetek Háza − Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár 

közművelődési és közgyűjteményi tevékenységéről szóló 2021. évi beszámolójának és 

2022. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 

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

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörben eljárva a Művészetek Háza - 

Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár közművelődési és közgyűjteményi 

tevékenységéről szóló, 2021. évi szakmai beszámolóját és 2022. évi munkatervét a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról  

 

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

mellékletét képező Integrált Településfejlesztési Stratégiát jóváhagyja. 

 

A Képviselő testület az Integrált Településfejlesztési Stratégiára beérkezett véleményekre adott 

válaszokat (Integrált Településfejlesztési Stratégia 111-128 oldal) elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiát a 

honlapon tegye közzé, és az egyeztetésben részt vetteknek az értesítést küldje meg. 

 

Határidő: folyamatos  Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

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

által készített 2021. évi beszámolót, amely a 2021.01.01. - 2021.12.31. közötti időszakra 

vonatkozik az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.      
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének a visszahívásáról 

 

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

Egészségügyi Bizottság elnökét, Mátrahegyi Erzsébet képviselőt bizottsági elnöki tisztségéből 

– a bizottsági tagsága megtartásával – visszahívja 2022. április 30. napjával.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a visszahívott bizottsági elnök tiszteletdíjával 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

függelékében vezettesse át. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen és 4 nem 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról 

 

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

Egészségügyi Bizottság elnökének Dr. Fetter Gábor képviselőt 2022. május 1. napjától 

megválasztja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági elnök tiszteletdíjával 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

függelékében vezettesse át. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen, 2 nem és 2 

tartózkodás szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Szociális és Egészségügyi Bizottságában nem képviselő bizottsági tag 

változásról 

 

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

Egészségügyi Bizottságból Dr. Radnai Zoltán nem képviselő bizottsági tagot 2022. április 30. 

napjával visszahívja és helyette a bizottság nem képviselő bizottsági tagjának 2022. május 1. 

napjától Szauerné Fetter Teréziát választja meg.    

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a visszahívott bizottsági tag tiszteletdíjával 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

függelékében vezettesse át. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.    
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságban képviselő 

bizottsági tag változásról 

 

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

Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottságból Mátrahegyi Erzsébet képviselő bizottsági 

tagot 2022. április 30. napjával visszahívja és helyette Spanberger Zsolt képviselőt a bizottság 

tagjának 2022. május 1. napjától megválasztja.  

  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a visszahívott bizottsági tag tiszteletdíjával 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. 

függelékében vezettesse át. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen és 4 nem 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (4) bekezdése, a 70. § (1) bekezdése 

alapján, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésének megfelelően Pilisvörösvár Város 

Önkormányzatánál lefolytatott 2021. évi belső ellenőri vizsgálatokról szóló ellenőrzési jelentést 

a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló jegyzői 

beszámoló elfogadásáról 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja 

alapján előterjesztett, a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló jegyzői 

beszámolót elfogadja. 

Az elfogadott beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: jegyző 

 

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

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Szakrendelőben működő I. fogorvosi körzetre vonatkozó 

szolgáltató váltás jóváhagyásáról 

 

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

Szakrendelőben az I. fogorvosi körzet működtető DentoGál Kft. 2022. március 8-án kelt 

kérelme alapján a DentoGál Kft-vel fennálló egészségügyi feladatellátási szerződést 2022. 

május 31-i hatállyal megszünteti, és a Tuberculum Carabelli Kft.-vel 2022. június 1-jei hatállyal 

egészségügyi feladatellátási szerződést köt az I. fogorvosi körzet működtetésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a DentoGál Kft-vel fennálló szerződés 

megszüntetésére, valamint a Tuberculum Carabelli Kft.-vel való szerződéskötésre.    

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

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

szavazatával hozta.        

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Városi köztemető kertépítészeti tervének módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 81/2017. (IV. 

27.) Kt. számú határozattal elfogadott városi köztemető kertépítészeti tervétől eltérően 

engedélyezi a 23/b parcella mögötti területen szóró parcella és urnasír parcella kialakítását a 

mellékelt helyszínrajz szerint. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új szóró parcella kialakításához 

szükséges kiviteli tervek elkészítésére irányuló ajánlatkérés lefolytatására és a tervezési 

szerződés megkötésére. Az elkészült kiviteli terveket végleges jóváhagyásra a Képviselő-

testület elé fogjuk terjeszteni.  

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.     

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvári Nagyboldogasszony plébániatemplom felújításának 

támogatásáról 

 

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

Római Katolikus Egyházközség 2022. 04. 13-án érkezett kérelme alapján a Pilisvörösvári 

Nagyboldogasszony plébániatemplom külső renoválását 2 millió forinttal támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Fedezet forrása: 2022. évi költségvetési rendelet 21. melléklet, 15. sor általános tartalék. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   
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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a 104 helyrajzi számú, Pilisvörösvár, Puskin utca 8. szám alatti, hátsó udvari 

rész 1. sz., 26 m² alapterületű önkormányzati iroda/raktár bérbeadásáról a Vöröskereszt 

részére 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 104 helyrajzi 

számú, Pilisvörösvár, Puskin utca 8. hátsó udvari rész 1. szám alatti, 26 m² alapterületű 

önkormányzati iroda/raktár 5 év, határozott időre történő azonnali bérbeadását a Magyar 

Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet részére támogatja. 

Tekintettel arra, hogy a Szervezet az Ukrajnában kitört háború miatt kialakult humanitárius 

válság enyhítésében vesz részt, a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bérleti díj megfizetését a 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete részére 6 hónapra elengedi. Amennyiben a 

háborús helyzet miatti tevékenység 6 hónap után is fennáll, akkor a díjfizetés alóli mentességről 

a Képviselő-testület ismét dönt.     

A Képviselő-testület elfogadja a polgármester tájékoztatóját és jóváhagyja az ingatlanra 

megkötött bérleti szerződést, egyúttal felkéri a jegyzőt a módosító szerződés előkészítésére és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.   

 

Határidő: folyamatos      Felelős: polgármester, jegyző 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2022. (IV. 29.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/b. II/5. és Budai út 10/a. fszt. 2. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapú bérbe adásáról 

 

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

pályázati kiírás alapján jóváhagyja a Pilisvörösvár, Arany J. u. 1/b. II/5. és Budai út 10/a. fszt. 

2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások 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.) önk. rendeletben 

foglaltak szerint a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.    

 

Határidő: folyamatos  Felelős: polgármester és jegyző 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (11 fő) 7 igen és 4 tartózkodás 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2022. (IV. 29.) 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 elnökének Gergelyné Csurilla Erika jegyzőt és 

új tagnak Dr. Bertháné Dr. Szlatinai Zsuzsannát választja meg. 

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

szavazati joggal rendelkező tagjai:  

- Gergelyné Csurilla Erika jegyző, elnök, 
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- 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,  

- Majtényi Bernát, műszaki ov. helyettes, tag, 

- Dr. Bertháné Dr. Szlatinai Zsuzsanna, polgármesteri asszisztens, 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 (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2022. (IV. 29.) 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 Istvánné járdaépítési 

pályázatát azzal a feltétellel, hogy az új járdát 1,5 m szélességben kell megvalósítania. Az 

önkormányzat a 2022. augusztusi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot -

40 m2 térkő és 26 méter kerti szegély - az ingatlantulajdonos számára a 4150 hrsz.-ú ingatlan 

melletti járda felújításához. A kivitelezés során a 01-10127-2/2022. 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 2022. évi költségvetési rendelet 22. mellékletében 

(járdaépítés) biztosított.   

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2022. (IV. 29.) 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 János járdaépítési pályázatát 

azzal a feltétellel, hogy az új járdát 1,5 m szélességben kell megvalósítania. Az önkormányzat 

a 2022. augusztusi munkakezdésre biztosítja a rendeletben előírt építőanyagot - 34 m2 térkő és 

24 méter kerti szegély - az ingatlantulajdonos számára a 4149 hrsz.-ú ingatlan melletti járda 

felújításához. A kivitelezés során a 01-10128-2/2022. 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 2022. évi költségvetési rendelet 22. mellékletében 

(járdaépítés) biztosított. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.      

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2022. (IV. 29.) 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 (10 fő) 10 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.                        

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

Dr. Fetter Ádám sk.     Gergelyné Csurilla Erika sk. 

          polgármester             jegyző   
 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: Szklenár Ágnes    

Pilisvörösvár, 2022. április 29.  


