
Ikt. szám: 01-168/18/2012.
 

Jegyzõkönyv
 
 
Készült: 2012. augusztus 7. napján 1700 órakor, Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-
testületének rendkívüli nyílt ülésén.   
 
Helye: Pilisvörösvár Város Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
 
Jelen vannak: Gromon István polgármester, Pándi Gábor alpolgármester, Fresz Péter, dr. Kutas Gyula, 
Kollár-Scheller Erzsébet, Müller Márton, Preszl Gábor, Schellerné Mikulán Anetta, Szöllõsi János
 
Távollétét jelezte: Kimmelné Sziva Mária alpolgármester, Kõrössy János
 
Meghívottak: Hegyes Józsefné aljegyzõ, mb. jegyzõ, Pilis Tv, Vörösvári Újság
 
Gromon István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselõ-testület 9 
fõvel határozatképes. Szavazásra tette fel a napirendi pont elfogadását.
 
No.: 1
A Képviselõ-testület a napirendi pontot a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 9 igen (egyhangú) szavazatával 
elfogadta. 
 
Napirendi pont:                                                                                                Elõadó:
 

1.)
               
 

Díszsírhelysor kijelölése a városi köztemetõben ill. 
díszsírhely kijelölése a tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Oberle János önkormányzati képviselõ számára  (Et.: 
167/2012.)

Gromon István 
polgármester

 

 
 
A Képviselõ-testület egy perces néma felállással emlékezett Oberle János Képviselõ úrra.
 
 

1. napirendi pont
Díszsírhelysor kijelölése a városi köztemetõben ill. díszsírhely kijelölése a tragikus hirtelenséggel 

elhunyt Oberle János önkormányzati képviselõ számára  (Et.: 167/2012.)
 
 
Gromon István polgármester: Megnyitotta a napirendi pont tárgyalását. Elmondta, hogy Aljegyzõ asszony 
pénteki elektronikus levelébõl már mindenki értesült, hogy Oberle János Képviselõ úr 2012. augusztus 3-án 
tragikus hirtelenséggel autóbalesetben elhunyt.
A temetéssel kapcsolatos teendõkrõl az egyeztetések a hozzátartozókkal a haláleset hírének vételétõl 
folyamatosak.
A 9/2007. (V. 03.) önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint „Az Önkormányzat, amennyiben ez a 
közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes - a szükséges 
egyeztetést követõen - saját halottjának tekinti azt a személyt: c) aki elhunytakor az önkormányzati 
Képviselõ-testület aktív tagja volt” a város saját halottjának tekinti az elhunyt személyt. A kegyeleti rendelet 
szerint (4. §) a temetéssel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat fedezi. A hozzátartozókkal történt 
egyeztetés után kiderült, hogy a család nem tart igényt arra, hogy a temetés költségeit az Önkormányzat 
viselje.
Oberle János a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pilisvörösvári Szervezetének alapító tagja és elnöke volt, 
2010-tõl pedig önkormányzati képviselõ. A település érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért Oberle 



János méltó arra, hogy díszsírhelyen nyugodjék.  
A temetõkrõl és temetkezésekrõl szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a 
Képviselõ-testületnek lehetõsége van arra, hogy az általa fenntartott temetõben díszsírhelyet adományozzon: 
„A díszsírhelyek a köztemetõben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy 
kimagasló érdemeinek elismeréséül Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete örök 
temetkezési hely céljára adományoz.”
A temetõben a díszsírhelyek céljára korábban kijelölt terület betelt, ezért ha a Képviselõ-testület Oberle 
János számára díszsírhelyet szeretne biztosítani, annak a megfelelõ helyét ki kell jelölni. 
Ma délelõtt kint voltak a helyszínen a családtagokkal és a temetõ üzemeltetõjével, és találtak egy olyan üres 
parcellarészt, amely alkalmas arra, hogy a Képviselõ-testület kijelölje az adott részt díszsírhelyek számára. 
Az elõterjesztés mellékletében található egy vázrajz a helyrõl. A család Oberle Jánost egy családi kriptában 
szeretné végsõ nyugalomra helyezni.
Az elõterjesztésbe és a határozatba is belefoglalta Képviselõ úr méltatását. A megfogalmazottakkal Kiss 
István György, a Jobbik Pilisvörösvári Szervezetének képviselõje is egyetért. Felolvasta a szöveget: 
Képviselõi munkáját lelkiismeretesen, nagy felelõsségérzettel, konstruktív, együttmûködõ, 
kompromisszumkeresõ szellemben, nagy szociális érzékenységgel végezte. Kezdeményezõje volt a Trianon 
emlékmû felállításának és a Görgey utcai Petõfi-szobor köztéri elhelyezésének.
A döntés fedezetet nem igényel, mivel a család a temetés költségeinek önkormányzati finanszírozásáról 
lemondott, a sírhely biztosítása pedig nem igényel fedezetet az Önkormányzat részérõl. Szavazásra tette fel az 
elõterjesztésben szereplõ I. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 2
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 153/2012. (VIII. 07.) Kt. sz. határozata a 
pilisvörösvári köztemetõben díszsírhelysor kijelölésérõl
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a temetõkrõl és temetkezésekrõl 
szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 14. § (4) és (5) bekezdése alapján Pilisvörösvár város 
köztemetõjében a jelen határozat mellékletét képezõ temetõ térképen (vázrajzon) bejelölt sírhelyeket 
díszsírhelysornak kijelöli.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a döntésrõl a temetõ üzemeltetõjét értesítse.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Szavazásra tette fel az elõterjesztésben szereplõ II. sz. határozati javaslatot.
 
No.: 3
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 154/2012. (VIII. 07.) Kt. sz. határozata 
Pilisvörösvár város köztemetõjében Oberle János részére díszsírhely adományozásáról
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a település érdekében kimagasló 
tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 9/2007. (V. 03.) 
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a tragikus hirtelenséggel elhunyt Oberle János 
önkormányzati képviselõt saját halottjának tekinti.
 
Oberle János a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pilisvörösvári Szervezetének alapító tagja, 2009 
februárja óta elnöke. 2010. október 3-a óta önkormányzati képviselõ. Képviselõi munkáját lelkiismeretesen, 
nagy felelõsségérzettel, konstruktív, együttmûködõ, kompromisszumkeresõ szellemben, nagy szociális 
érzékenységgel végezte. Kezdeményezõje volt a Trianon emlékmû felállításának és a Petõfi-szobor köztéri 
elhelyezésének.
 
A Képviselõ-testület a temetõkrõl és temetkezésekrõl szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 14. § 
(5) bekezdése alapján Pilisvörösvár város köztemetõjében Oberle János önkormányzati képviselõ számára – 
kimagasló érdemeinek elismeréséül – örök temetkezési hely céljára a díszsírhelysorban díszsírhelyet 



adományoz.
 
A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a döntésrõl a hozzátartozókat értesítse.
 
Határidõ: azonnal                                                                    Felelõs: polgármester, jegyzõ
 
A Képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ képviselõk (9 fõ) 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal hozta.
 
Gromon István polgármester: Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a temetés elõreláthatólag hétfõn 17-kor 
lesz. Bezárta a napirendi pont tárgyalását.
 
Elmondta még, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatosan az 
augusztus 31-i határidõ végett elképzelhetõ, hogy egy rendkívüli ülést szükséges még augusztus hónapban 
tartani. Az ügy fontosságát mérlegelve, ha lehetõség lesz rá, akkor csak a szeptember 6-i rendes ülésen 
fogják megtárgyalni a témát. A Vörösvári Napok rendezvényeire minden képviselõt szeretettel vár, és az 
ezzel kapcsolatos programfüzetet minden képviselõ kézhez kapta. Megköszönte a jelenlévõk munkáját és 
bezárta az ülést 1720-kor.    
 
 
 

K.m.f.
 
 
 
                        Gromon István                                                         Hegyes Józsefné
                         polgármester                                                         aljegyzõ, mb. jegyzõ


