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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2022. január 25. napján 1715 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli nyílt ülésén.                       

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme     

 

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

Dr. Fetter Gábor, Dr. Manhertz József Dávid, Preszl Gábor, Spanberger Zsolt, Varga Péter 

 

Távollétét jelezte: Mátrahegyi Erzsébet, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Pándi Gábor   

  

Meghívottak: Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 

 

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

Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.  

 

No.: 1 

A Képviselő-testület a napirendi pontot a jelenlévő képviselők (8 fő) 8 igen (egyhangú) 

szavazatával elfogadta.  

 

Napirendi pont      Előadó 

 

1.)  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása c. minisztériumi pályázat benyújtása (Et.: 

16/2022.) 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  

c. minisztériumi pályázat benyújtása 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 16/2022.) 

 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. A rendkívüli ülés 

összehívására azért volt szükség, mivel a pályázatot február 4-ig szükséges benyújtani. Bíznak 

abban, hogy a pályázat pozitívan kerül elbírálásra. A táblázatban szerepel, hogy mely 

útszakaszok kerülnének felújításra.          

 

Dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző: A határozati javaslatban fel kell tüntetni az érintett 

ingatlanok helyrajzi számát, melyeket ismertetett. Tájékoztatásként elmondta, hogy a Pénzügyi 

Bizottság már ezzel a kiegészítéssel fogadta el a határozatot.     

 

Cser András: Úgy látja, hogy a Báthory utca eleje fog elkészülni a Postakert u. 

kereszteződéséig? Kérdése, hogy miért nem az íves kanyarig készül el az út felújítása? Milyen 

szempontok figyelembe vétele mellett lett meghatározva az útfelújítás?   

 

Varga Péter: Az utcának ez a legrosszabb szakasza a Postakert utcáig, ezért ezen a szakaszon 

szükséges az utca felújítása, és önkormányzat a költségvetéséből ezt a beruházást tudja 

megvalósítani.    
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Dr. Fetter Ádám polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és támogatta 

a módosított határozati javaslat elfogadását. Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.          

 

No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (I. 25.) Kt. sz. 

határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázaton történő részvételről 
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati jogcímen. A pályázattal 

megvalósítandó célok (műszaki tartalom): 

 

Báthory utcában út- és járdafelújítás; Tavasz utcában út- és járdafelújítás; Templom téren 

útfelújítás, mindösszesen (előzetes kivitelezői árajánlat alapján) 70.516.460 forint bekerülési 

költségen.  

Az érintett ingatlanok: Báthory utca 3823, 3739/1, 3738/1, 3736/1, 3735/5, 3725/1 hrsz.; Tavasz 

utca 3028 hrsz.; Templom tér 6 hrsz.  

  

A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt 30 516 460 forint összegben 2022. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a pályázat beadásával összefüggésben teljeskörűen eljárjon, a pályázat előkészítéséhez 

szükséges szerződéseket megkösse és a jognyilatkozatokat megtegye. 

        

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester  

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (8 fő) 8 igen (egyhangú) 

szavazatával hozta.   

 

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

jelenlévők munkáját és bezárta az ülést 1720-kor.                                                     
   

 

 

K.m.f. 

      

 

 

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

            polgármester       jegyző   


