
Ikt. szám: 01-55/10/2022. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. április 1. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli nyílt ülésén.                                      

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal jegyzői szoba     

 

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

Anita, Cser András, Mátrahegyi Erzsébet, Pándi Gábor, Preszl Gábor, Spanberger Zsolt, Varga 

Péter 

 

Távollétét jelezte: Dr. Fetter Gábor, Dr. Lovász Ernő, Dr. Manhertz József Dávid  

  

Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika jegyző   

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket.  

Tájékoztatásként elmondta, hogy tekintettel az április 3-i választásokra a tanácstermet nem 

tudják használni, ezért a jegyzői szobába kerül megtartásra a képviselő-testületi ülés.   

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a 

napirendi pont elfogadását és kérte, hogy kézfeltartással szavazzanak.    

 

No.: 1 

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

szavazatával elfogadta.   

 

Napirendi pont      Előadó 

 

1.)  A 15/2022. (II. 15.) Kt. sz. határozat kiegészítése a 

126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 

a) pontjára figyelemmel (56/2022.)  

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Kéri, hogy a napirendet zárt ülés keretén belül tárgyalják 

meg. Szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelésének kérdését. (Kézfeltartással szavaztak) 

 

No: 2 

A Képviselő-testület a zárt ülést a jelenlévő képviselők (9 fő) 9 igen (egyhangú) szavazatával 

támogatta. 

 

 

Zárt ülés napirendi pontja: 

A 15/2022. (II. 15.) Kt. sz. határozat kiegészítése a 126/2015. (V. 27.)  

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel 

 (A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 56/2022.) 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv és jelenléti ív készült. 

 

Nyílt ülés folytatása 825-kor 

 

 

 



2022. április 1-jei Képviselő-testület rendes nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 

2 

 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022. (IV. 01.) Kt. sz. 

határozata a Pilisvörösvár 4525/7 hrsz-ú, elővásárlási joggal terhelt ingatlan 

megszerzéséről csere útján című 15/2022. (II. 15.) Kt. sz. határozatának kiegészítéséről  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Pilisvörösvár 4525/7 hrsz-ú, elővásárlási joggal terhelt 

ingatlan megszerzéséről csere útján című 15/2022. (II. 15.) Kt. sz. határozatát az alábbiak 

szerint kiegészíti:  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a csereügylet jóváhagyására vonatkozó 

kérelem benyújtására a Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 15/2022. (II. 15.) Kt. sz. határozatával az 

Önkormányzat gazdasági érdekeinek érvényesülését szolgálja és stratégiailag is fontos 

csereszerződésről döntött.    

 

A Képviselő-testület a 15/2022. (II. 15.) Kt. sz. határozatot változatlanul érvényben tartja, az 

jelen kiegészítő határozattal együttesen érvényes.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat megküldéséről az eljáró Hatóság részére 

haladéktalanul intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

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

szavazatával hozta.   

 

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

jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 825-kor.                                                                           
   

 

 

 

K.m.f. 

      

 

 

 

    Dr. Fetter Ádám      Gergelyné Csurilla Erika 

            polgármester          jegyző   


