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Jegyzőkönyv 

  

   

Készült: 2022. május 11. napján 1800 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének közmeghallgatásán.        

 

Helye: Művészetek Háza (Pilisvörösvár, Fő utca 127.) 

 

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 

 

A meghívottak közül megjelentek: Gergelyné Csurilla Erika aljegyző, Metzgerné Klein 

Krisztina műszaki osztályvezető, Lakatosné Halmschlager Margit lakosságszolgálati 

osztályvezető, Zbrásné Aszt Éva pénzügyi osztályvezető, Jákliné Komor Szilvia oktatási 

referens, Bánhidi László főépítész, Krausz Valéria GESZ vezető, Sax László elnök – Német 

Nemzetiségi Önkormányzat, Szauter Gábor ügyvezető – Városgazda Kft., Kondákor Zoltánné 

bölcsődevezető, Kissné Répási Anikó óvodavezető – Német Nemzetiségi Óvoda, Péntek Beáta 

intézményvezető – Napos Oldal Szociális Központ, Dr. Kóti Tamás intézményvezető – 

Szakorvosi Rendelőintézet, Valachi Katalin igazgató – Művészetek Háza, Szabóné Bogár Erika 

igazgató – F. Schiller Gimnázium, Szontág Nándor igazgató- Német Nemzetiségi Általános 

Iskola, Finta Balázs – körzeti megbízott, Steckl Mátyás – településőr, Czentár Ottó üzemeltetési 

osztályvezető – Depónia Kft., Hajdu Lajos üzemvezető helyettes, Oláh Tamás önkormányzati 

kapcsolattartó – DMRV Zrt., Pilis Tv  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket Pilisvörösvár Város 

önkormányzata által megrendezett 2022. évi közmeghallgatásán. Külön köszöntötte: 

- a Képviselő-testület tagjait, 

- a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és tagjait,  

- az önkormányzati intézmények képviselőit, 

- a Polgármesteri Hivatal tisztviselőit, 

- az állami és közszolgáltató intézmények képviselőit, 

- és nem utolsó sorban minden kedves pilisvörösvári polgárt, aki megtisztelte jelenlétével a mai 

közmeghallgatást. 

 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Képviselő-testület a munkatervének elfogadásakor úgy 

döntött, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a Közmeghallgatást május hónapban – a 

zárszámadás elfogadását követően tartja meg. A jövőre nézve is ezt tervezik.  

 

A Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen 

a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő 

kérdéseket tehetnek fel és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Az elhangzott javaslatra, kérdésre 

a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.  

 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a közmeghallgatás a közérdekű ügyek intézési fóruma.  Az 

egyedi, illetve egyéni ügyeket a Polgármesteri Hivatalban szükséges intézni, ahol tisztelettel 

várják az ügyfeleket a Hivatal dolgozói. Kérte, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal.  

 

Tájékoztatásként elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

értelmében a közmeghallgatás képviselő-testületi ülésnek minősül, ezért a jogszabályban előírt 

kötelező feladatának formálisan is eleget tesz.  
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Megnyitotta az önkormányzat képviselő-testületi ülését. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 12 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendek elfogadását. (A képviselők 

kézfeltartással szavaztak).  

 

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

szavazatával elfogadta.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat munkájáról 

 

2. Közérdekű kérdések, válaszok  

 

 

1. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat munkájáról 

 

 

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

elmondta, hogy képes beszámolót tartanak Alpolgármester asszonnyal közösen az 

önkormányzat munkájáról. 

 

 

(Az előadás vázlata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 A teljes prezentáció megtekinthető a városi honlapon is.) 

 

 

2. napirendi pont 

Közérdekű kérdések, válaszok 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Kérte, hogy aki 

kérdést szeretne feltenni az kézfeltartással, jelezze és amikor megkapja a szót, szíveskedjen 

kifáradni a mikrofonhoz, amelyre a jó hallhatóság és a jegyzőkönyv vezetése miatt van szükség.  

 

 

Lakossági kérdések, hozzászólások:  

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el, mindenkinek 

megköszönte a figyelmét, a részvételt, majd bezárta a közmeghallgatást 2010-kor.     

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Fetter Ádám             Gergelyné Csurilla Erika  

        polgármester              jegyző   
   


