
Ikt. szám: 01-55/3/2023. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: 2023. február 14. napján 815 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-

testületének rendkívüli nyílt ülésén.                       

 

Helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal tanácsterme      

 

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

Gábor, Kőrössy János, Dr. Lehrer Anita, Dr. Lovász Ernő, Pándi Gábor, Spanberger Zsolt, 

Varga Péter    

 

Jelezte távollétét: Cser András, Preszl Gábor, Mátrahegyi Erzsébet 

 

Meghívottak: Gergelyné Csurilla Erika jegyző, Balya András aljegyző 

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Szavazásra tette fel a napirend 

elfogadását.         

 

No.: 1 

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

szavazatával elfogadta.   

 

Napirendi pont               Előadó 

 

1.)  Javaslat az Országos Görpark Programban történő 

részvételre (Et.: 27/2023.)  

 

Dr. Fetter Ádám 

polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat az Országos Görpark Programban történő részvételre 

(A napirendhez tartozó előterjesztés száma: 27/2023.) 
 

 

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

A tavalyi év folyamán elkészült a pumptrack pálya, amelynek nagy sikere van. Az idei évben 

hasonló pályázati kiírás jelent meg – görpark létesítése címmel – az Aktív Magyarország 

Programjaként.         

Az önkormányzat számára a legmegfelelőbb park kialakítása a 400 és 600 m2 közötti 

alapterületű pályaméret, melynek önerő összege 40 millió forint. A pályázat legfeljebb 50%-ig 

finanszírozható. A pályázatot február 17-ig szükséges benyújtani, és ez év december 31-ig kell 

elkészíteni. A görpark a pumptrack pálya mellett kerülne kialakításra.   

Az önkormányzatnak vállalnia kell a rendeltetésszerű fenntartást, a folyamatos karbantartást és 

üzemeltetést, legalább 5 éves időtartamban, ingyenes és korlátozás nélküli használat 

biztosításával. Évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt is szükséges szervezni a 

görparkban.   

A legkedvezőbb árajánlatot a Pandasziget Kft. adta, ezért javasolta, hogy a vállalkozási 

szerződést kössék meg a céggel.  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatta a határozat elfogadását.  
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Pándi Gábor: A pályázatra országos szinten 200 millió forintot biztosít a pályázat kiírója.  

Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mennyibe kerül a teljes görpálya megépítése. 

Úgy gondolja, hogy minimális az esélye annak, hogy a 40 millió forintos önrészhez megkapják 

az 50%-os támogatást, ezért „luxus-nak” tartja a 75-80 milliós összegű görpálya megépítését.  

További problémának látja, hogy a pumptrack pálya mellett létesülne a görpálya.  

A városközponttól nagyon messze van Szabadság-liget, ahol a pumptrack pálya található. Úgy 

gondolja, hogy a látogatók száma sem jelentős, a görpályát is kevesen használnák.  

A bányatelepi részről nem jutnak oda a gyerekek, csak akkor, ha a szülő autóval odaviszi őket. 

Úgy gondolja, hogy a tavak környéke jobb helyszín lenne a görpálya számára. 

A pályázat beadása támogatandó, de a helyszínt javasolja megváltoztatni, például a Vörösvári 

Napok rendezvény helyszínére, az aszfaltos pálya mögötti területre.  

 

Dr. Lovász Ernő: Amennyiben a görpálya megépítésének további forrásigénye lesz, akkor újra 

Képviselő-testület elé kerül a téma.  

A hellyel kapcsolatban elmondta, hogy egy hasonló jellegű parkot szeretnének kialakítani 

Szabadság-ligeten, ezért kerülne a pumptrack pálya mellé a görpark. 

Példaként említette, hogy a gyerekek Szabadság-ligetről vonattal mennek a Görgey utcai 

görpályára, ugyanígy a Bányatelepen lakók is eljuthatnak vonattal a Szabadság-ligeti pályára. 

 

Strack Bernadett alpolgármester: Elmondta, hogy amennyiben több pálya is megvalósul 

ezen a területen, akkor az infrastruktúrát is kiépítenék mellékhelyiséggel és egyéb kiszolgáló 

résszel is. Egy ifjúsági parkot szeretnének létrehozni, ahol mindenki megtalálja a szórakozási 

lehetőséget. A belvárosi részekről a gyerekek kerékpárral járnak a Szabadság-ligeti pályára, 

ami véleménye szerint még több mozgásra ösztönzi a gyerekeket. 

 

Varga Péter: Bányatelepi képviselőként teljes mértékben egyetért a görpálya tervezett 

helyszínnel. Ahogy, Alpolgármester asszony elmondta, infrastrukturálisan is jelenleg egy 

helyre kell fejleszteniük. Ebben az interaktív világban elég nehéz lekötni a gyerekek figyelmét.  

Úgy gondolja, hogy a gyerekeknek több lehetőségük lesz egy helyen a változatos sportolásra, 

és a helyszínt vonattal is meg lehet közelíteni.  

A kemping területét azért nem tartja jó ötletnek a görpálya kialakításhoz, mert a tekintetben 

még az irányvonalat meg kell határozniuk. A kemping területe nagyon értékes, a célt fontos 

megszabni, amely a város polgárainak érdekét szolgálja majd az elkövetkezendő évtizedekben.  

Szabadság-ligeten a gyerekek részére a parkot elkezdték kialakítani, és ezt már ott érdemes 

tovább fejleszteni.  

 

Pándi Gábor: A Búcsú térre tervezett pálya valószínű megvalósul a közeljövőben. Így a 

városközpontban is lesz, a Szabadság-ligeten van, és lehetne egy a tavaknál. Nyilvánvaló, 

ezeknek a hosszútávú sorsa az egészséges szabadidő eltöltésére fog szolgálni, sétával, futással, 

kocogással, horgászattal.  

Úgy gondolja, hogy a gyerekeknek a szabadidejükben jobb egy közeli pályára ellátogatni, mint 

vonatra várni és úgy eljutni a sportolás helyszínére.  

Korábbi kérdésére még nem kapott választ, hogy mennyibe kerülne a görpálya teljes összege?  

 

Dr. Lovász Ernő: Úgy gondolja, jobb, ha a két pálya egymás mellett van, mert változatosabban 

tudják kihasználni a sportolási lehetőséget a gyerekek, ezáltal közösséget is építenek. Más 

településeken szigetszerűen valósulnak meg a hasonló pályák.    

 

Kőrössy János: Kérdése, hogy az idei beruházások milyen mértékűek? Ez a beruházás 

arányában mekkora a tervezett beruházási kiadásokhoz képest? 

Véleménye szerint megvan annak az előnye, ha egy helyre kerül több pálya. Pilisvörösváron 

nincs olyan nagy távolság, melyet ne tudnának megtenni a gyerekek, felnőttek. Kérdés, hogy 

szükség van-e erre a beruházásra?    

 



2023. február 14-i Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 

 

3 
 

Példaként említette a Klapka utcát és a Görgey utcát összekötő közt, ahol nincs járda csak egy 

kitaposott gyalogos nyomvonal található.  

A Klapka utcában sincs járda, a gyalogosok az úttestet használják közlekedés céljára, amely 

balesetveszélyes, ezért felmerült számára, hogy a görpályára szükség van e? 

Támogatandó a sportolási lehetőség, de kérdés, hogy van-e remény arra, hogy egy járda, amely 

alapvető eszköz lenne, az a közeljövőben megoldódik-e? 

 

Dr Fetter Ádám polgármester: Képviselői felvetésre elmondta, hogy tájékoztatás szerint a 

400-600 m2 alapterületű pálya költsége tervezéssel együtt nagyságrendileg 80 millió forint.  

 

Strack Bernadett alpolgármester: A beruházási kérdésére válaszolva elmondta, hogy az 

idénre tervezett beruházási összeghez képest a görparkra biztosított összeg nem számottevő.  

A költségvetés tárgyalása során a képviselők tájékoztatva lesznek az önkormányzat beruházási 

szándékairól. Az önkormányzat a zárszámadás során fogja teljes egészében látni a 

beruházásokra tervezett végső összeget.    

 

Dr. Lovász Ernő: Úgy gondolja, hogy a beruházásokra kapott állami finanszírozást, ha 

lehetőség van rá ki kell használni. Az 50%-os hozzájárulás jó intenzitásnak minősül.  

A plusz beruházás akkor kifizetődő, ha egy helyen több pálya van, hogy az infrastruktúra 

fejlesztése is megtérüljön.  

 

Kőrössy János: Észrevételként jelezték felé, hogy a kisgyermekes családok a biztonság miatt 

inkább autóval mennek a Klapka utcából a Görgey utcai játszótérig, mert balesetveszélyes az 

úton közlekedni (ami, rövidtávot tesz ki). 

Mindenképpen az infrastruktúrán kellene javítani, hogy biztonságosan lehessen közlekedni a 

gyerekes családoknak. Fontos lenne ezt szem előtt tartani.     

 

Dr. Lovász Ernő: A város több pontján építenek járdákat, a fejlesztések folyamatosak. A 

járdaberuházásokat az önkormányzat önerőből finanszírozza. A pályázati támogatásból történő 

megvalósításokat pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni/elmulasztani.    

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Az önkormányzat jelen állás szerint önerőből – pályázat 

nélkül – nem valósítana meg egy görparkot. A két szabadidős sporttevékenységgel újabb 

közösségi teret tudnának kialakítani.       

 

Strack Bernadett alpolgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy terveznek még 

járdaberuházásokat. Természetesen gondolkodtak előre és a szóban forgó körzetbe is terveztek 

járdaépítést, amelyet az idei évben szeretnének megvalósítani.  

 

Dr. Fetter Ádám polgármester: Felhívta a figyelmet a lakossági kezdeményezéssel 

kapcsolatos önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekre is, amelyekre 

folyamatosan lehetőség van pályázni.  

 

Spanberger Zsolt: Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a járdaépítés nem a mai napirendi 

pont témája. Úgy gondolja, hogy a rendelkezésekre álló forrásokból a lehető legtöbb beruházást 

szeretnék megvalósítani a város számos pontján.   

 

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

javaslatot.      
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No.: 2 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) Kt. sz. 

határozata az Országos Görpark Programban való részvételről, görpark létesítésére 

irányuló pályázat benyújtásáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 

az Országos Görpark Program 2023 pályázati felhívásának megfelelően a Pilisvörösvár, 

Szabadság utca - Dugonics utca találkozásánál lévő 031-es helyrajzi számú, önkormányzati 

tulajdonú területen görpark megvalósítására.     

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beruházás pályázati tervdokumentációjának elkészítésére 

és benyújtására a beérkezett pályázatok alapján a Pandasziget Kft.-vel köt szerződést 2.750.000 

forint + Áfa, azaz bruttó 3.492.500 forint összegben. 

 

A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az „Országos Görpark Program 2023” pályázati 

önrészhez szükséges bruttó 40.000.000 forint + 3.000.000 forint fedezetet a 2023. évi 

költségvetésbe tervezze be. 

 

A Képviselő-testület vállalja a pályázati kiírásban szereplő valamennyi megvalósítási, 

fenntartási, üzemeltetési feltétel maradéktalan betartását. E körben különösen a görpark 

tervezett területét rendelkezésre bocsátja, a fenntartási időszakban az üzemeltetéshez 

teljeskörűen hozzájárul, továbbá vállalja a kiírásban szereplő kötelező üzemeltetést, fenntartást 

és az előírt rendezvények szervezését is.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú pályázat előkészítésére, 

részeként a tervezési szerződés megkötésére, a pályázathoz szükséges valamennyi nyilatkozat 

kiadására és a pályázat benyújtására. 

    

Határidő a pályázat benyújtására: 2023. február 17.  Felelős: polgármester 

 

A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő képviselők (9 fő) 8 igen és 1 tartózkodás 

szavazatával hozta.         

 

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

jelenlévők munkáját és bezárta a nyílt ülést 852-kor.                              

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Dr. Fetter Ádám     Gergelyné Csurilla Erika 

        polgármester          jegyző   


