
KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2020. (I. 30.) határozata 

 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. december 16. - 2020. 
január 30. közötti időszakban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót, tájékoztatót a két ülés között eltelt 
időszak eseményeiről. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020. (I. 30.) határozata 

 
Tehergépjármű vásárlásáról 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. 16.000 euró keretösszegben használt tehergépjárművet vásárol a városgondnokság 

részére, 
2. a 2020-as költségvetés terhére, 
3. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására, 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

  



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 31-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2020. (I. 30.) határozata 

 
A Képviselő-testület munkatervéről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. Visegrád Város Önkormányzat 4/2011. (III. 24.) sz. Rendelete a Képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról 8. § 1. pontja alapján éves munkaterv 
alapján tartja üléseit, 

2. a 2020. évi munkatervet a határozat melléklete tartalmazza, 
3. a képviselő-testületi ülések hetében – a bizottságok által meghatározott időpontban, és 

napokon – a Képviselő-testület bizottságai ülést tartanak. 
 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2019. január 31. 

  



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 16-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2020. (I. 30.) határozata 

 
Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

  



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2020. (I. 30.) határozata 

 
A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. megtárgyalta a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének 

jóváhagyásáról szóló előterjesztést, 
2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 

225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján Eöry Dénes főállású polgármester 
2020. évi (53 nap) szabadsága igénybe vételét a határozat mellékletét képező szabadság 
felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 
 

A szabadság felhasználási ütemezés e határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 17. 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2020. (I. 30.) határozata 

 
Bizottsági beszámolók a 2019-ben végzett munkáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a bizottságok beszámolóját a 
2019-ben végzett munkáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: bizottsági elnökök 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2020. (I. 30.) határozata 

 
Kulturális rendezvényterv elfogadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. A „Visegrádi Nyár 2020” programsorozat megszervezése és lebonyolítása érdekében 

az önkormányzat 2019-es költségvetésében rendelkezésre álló 6.500.000.- forint 
összeg mellé – számolva a Mátyás Király Művelődési Ház által betervezett 
2.800.000.- forinttal – további 3.000.000.- forintot biztosít, 

2. az eseménysorozat megszervezését és lebonyolítását a Mátyás Király Művelődési Ház 
feladatkörébe utalja, és egyben kéri, hogy az összesen 9.5001.000.- forint összeg a 
Mátyás Király Művelődési Ház költségvetésébe beépítésre kerüljön, olyan formában, 
hogy a forrásból a fellépési díjak, illetve a technikai költségek mellett, szervezési-, 
reklám- és személyi költségek is kifizethetők legyenek 
 
 

Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

 
 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2020. (I. 30.) határozata 

 
Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1) elfogadja a REHA INVEST Ingatlanhasznosító, Szolgáltató Kft-vel kötendő 

településrendezési szerződést; 
 

2) felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére, a Jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 

(A településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: Füzes András főépítész, dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2020. (I. 30.) határozata 

 
Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről, a 

fejlesztéshez kapcsolódó parkoló építéséről 
 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) Ádám Tamás egyéni vállalkozót ajánlata alapján megbízza a GrafiTUS által 
készített kiviteli terv alapján a CBA fejlesztéshez kapcsolódó parkoló építésével, 

2) felhatalmazza Polgármestert a Vállalkozási Szerződés megkötésére. 
 

(A Vállalkozási Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 

következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

15/2020. (I. 30.) határozata 
 
Csukavölgy utcai-Kilátó utcai támfal – döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról, a 

saját forrás (önerő) többlet költségvetésben történő elkülönítéséről 
 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1) megtárgyalta „Csukavölgy utcai – Kilátó utcai VIS MAIOR jellegű támfalkárosodás 

helyreállítása (987/2, 973 hrsz.), (ebr42 azonosító: 396 379) tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról szóló 
előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a vonatkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény Harmadik rész 
115.§. (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás megindításra kerülő tárgyú közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumát. 
 

3) A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 
 

GEOTEAM Kft 
• név:                            GEOTEAM Kft 

            Székhely:                   3200 Eger, Kertész u. 146. 
            Cégjegyzékszám:       10 09 021390 

                  Adószám:                    11164607210 
 
 
HABBETON Kft 

• név:                            HABBETON Kft 
            Székhely:                   3300 Eger,  Vasút út 8. 
            Cégjegyzékszám:       10 09 022037 

                  Adószám:                    11169987210 
 
 
GEOSZOLG  Kft. 

• név:                        GEOSZOLG  Kft. 
            Székhely:               2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. 
            Cégjegyzékszám:   13 09 067906 

                   Adószám:                10902563213 
 



NÉ & PA Kft 
• név:                        NÉ & PA Kft 

            Székhely:               2635 Vámosmikola, Alkotmány utca 20. 
            Cégjegyzékszám:   13 09 068695 

                  Adószám:                1095745213 
 
 
MILBICH Kft 

• név:                       MILBICH Kft 
            Székhely:              2083 Solymár, Hősök út 672/23 hrsz       
            Cégjegyzékszám:  13 06 059178 

                  Adószám:               22368018213 
 

 
4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárást ajánlattételi 

felhívásának az EKR rendszerbe való megjelenéssel egy időben a 3. pontban feltüntetett 
gazdasági szereplők értesítése mellett.  

 
  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2020. (I. 30.) határozata 

 
Művelődési ház felújítása kötbérigény elbírálásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési ház 
kivitelezője által benyújtott számlából a kötbér felét, azaz 15 napot, vagyis 
15x277.554=4.163.310 Ft. levonásra kerül. 
 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2020. (I. 30.) határozata 

 
A Polgármesteri Hivatal tetőtéri irodáinak megtervezéséről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal tetőtéri irodáinak tervezésével megbízza 
Bártfai Tamás tervezőt a 2020. január 10-i árajánlatában szereplő tartalommal bruttó 
1.060.500 Ft. összegért, 

2. a tervezési költséget a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2020. (I. 30.) határozata 

 
Óvoda felújításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
 

1. a BMÖFTE/ 1-2/2018. iktatószámú Támogatói Okirat 
módosítását kéri, 

2. az Egészségház belső felújítása helyett, a támogatást a Fellegvár 
Óvoda fejlesztésére fordítja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2020. (I. 30.) határozata 

 
11-es főút melletti parkolósáv (Reneszánsz étteremmel szemben) átvétele a MK 

Zrt-től 
  

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Visegrád, 11. 
sz. főút 41+639  - 41+856 km sz. között párhuzamos autóbusz parkolósáv  főút  melletti parkolósáv 
üzemeltetői lehatárolás szerinti változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése ügyében az 
előzményeknek, valamint  a terület jogállásának tisztázására, a jogszabályok aktuális állapotának 
megfelelően  a szükséges intézkedések előkészítésére a MK Zrt-vel történő egyeztetés alapján.   

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2020. (I. 30.) határozata 
 

A bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 2019. április 1-én kötött feladat-ellátási szerződést a bölcsődei feladatok ellátására az 
alábbiak szerint módosítja: 

2. a 3. pont helyébe az alábbi lép: 
„Szolgáltató vállalja, hogy jelen feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerint 
bölcsődei ellátást biztosít Visegrád Város 1-3 éves gyermeke számára. Szerződő Felek 
egyezően rögzítik, hogy a megállapodás vonatkozásában visegrádi gyermeknek 
minősül a személyi adat és lakcímnyilvántartás szerint visegrádi állandó vagy 
tartózkodási lakóhellyel rendelkező gyermek. Amennyiben a három férőhelyre, három 
gyermeknél több jelentkezik, úgy az állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek 
elsőbbséget élveznek a tartózkodási lakóhellyel rendelkező gyermekekkel szemben.” 

3. a 12. pontban lévő hozzájárulás összege 3400 forint 2020. február 1-től, 
4. felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a szerződésmódosítás megkötésére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2020. (I. 30.) határozata 
 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálatáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. tv. 80.§ (2) bekezdése értelmében a Visegrád Város Önkormányzata, 
valamint a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési 
Megállapodást felülvizsgálta, melyet változatlan feltételekkel a korábbi módosításokkal 
egységes szerkezetben továbbra is hatályban kíván tartani. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 



 

 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2020. (I. 30.) határozata 
 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Rákóczi Szövetség beiratkozási 

programjának támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alább döntést hozza: 

2020-ban is csatlakozik a Rákóczi Szövetség felhívásához a határon túli magyar ajkú 

gyermekek beiskolázásának támogatására, 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

A végrehajtást végzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2020. (I. 30.) határozata 
 

Sziva Levente méltányossági kérelméről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy Sziva Levente méltányossági kérelmét, a 817 és 788/2 hrsz-ú 

ingatlanok ingatlan-nyilvántartási ügyintézéssel kapcsolatos költségének 50 %-ban 
megfelelő összegben támogatja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2020. (I. 30.) határozata 
 

„Visegrád” névhasználati kérelemről, Zách Vendégház 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a 

Farkas József Dániel (szálláshely címe: 2025 Visegrád, Zách Klára utca 19.) 2020. 
január 01. napjától kezdődően a szálláshely nevében a Visegrád elnevezés.  

2. A névhasználati engedély határozatlan időtartamú. 
3. A képviselő testület felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi 

határozatnak megfelelően írásban értesítse Farkas József Dánielt  
 
 
Határidő: azonnal 

  Felelős: Eöry Dénes polgármester 
  Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2020. (I. 30.) határozata 
 

„Visegrád” névhasználati kérelemről, Deluxe Apartman 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. a Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a 

Honti József (szálláshely címe: 2025 Visegrád, Sziget utca 9. Fsz. 1; 2; 3;) 2020.01.01. 
napjától kezdődően a szálláshely nevében a Visegrád elnevezést.  

2. A névhasználati engedély határozatlan időtartamú. 
3. A képviselő testület felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy az engedélyről a testületi 

határozatnak megfelelően írásban értesítse Honti Józsefet.  
 
Határidő: azonnal 

  Felelős: Eöry Dénes polgármester 
  Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2020. (I. 30.) határozata 
Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Visegrád, Harangvirág utca 22. szám alatti (Visegrád 195/10 
hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan 
Karnevál Katalin 2025 Visegrád, Harangvirág utca 22. szám 
alatti lakossal 2020. február 1-től 2020. február 29-ig szóló 
újabb lakásbérleti szerződést köt, 

2. újabb hosszabbítási kérelem esetén, az ingatlan bérletére 
vonatkozóan, maximum 2020. március 31-ig lehet a 
hosszabbítás, időarányos fizetéssel. 

 
 

Határidő: azonnal 
  Felelős: Eöry Dénes polgármester 
  Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án megtartott nyílt 

üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2020. (I. 30.) határozata 
Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlan pályázati kiírásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrád, Harangvirág utca 22. szám 
alatti (Visegrád 195/10 hrsz.) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan pályázati 
felhívást ír ki, a 12/2014. (12. 18.), a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel, 2020. április 1-i 
beköltözéssel 
 

Határidő: azonnal 
  Felelős: Eöry Dénes polgármester 
  Végrehajtásére felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 
 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. január 31 



VISEGRÁD VÁROS 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2020. évi munka- és ülésterve  

 
 



 
2020. 01. 30. 1. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az 

előző évben igénybe vett szabadsága mértékének 
megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 
 2. 

 
 
3. 

 2020. évi kulturális rendezvényterv elfogadásáról 
Előterjesztő: Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke 

 
Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2019. évi 
munkájáról 
                                                         Előterjesztő: polgármester 

 4. Bizottsági beszámolók a 2019-ben végzett munkáról 
Előterjesztő: bizottságok elnökei 

 5. 
 
 
 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: jegyző 

2020. 02. 20. 
 

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 
megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 
   
 2. Visegrád Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettség bemutatása 
Előterjesztő: polgármester 

 3. Cafeteria szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: jegyző 

   
 5. Védőnői Szolgálat beszámolója a 2019. évi éves munkájáról 

Előterjesztő: védőnő 
   
 6. Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 

a 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Művelődési Ház vezetője 

   
2020. 03. 26.   
 1. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 

előkészítéséről, és beszámoló a 2019-es Palotajátékokról 
Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft 

 
 

2. Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról. 

Előterjesztő: polgármester 
 3. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: jegyző 
 4. 

 
 

Háziorvosi beszámoló a 2019. évi működésről 
Előterjesztő: polgármester 
   

  
 5. A Fellegvár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 6. A Képviselő-testület Gazdasági Programjáról 



 
2020. 04. 30. 

Előterjesztő: polgármester 

 1. Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadásáról. 
Előterjesztő: polgármester 

 2. Beszámoló a rendőrőrs 2019. évi munkájáról és a közbiztonság 
helyzetéről 

Előterjesztő: Örsparancsnok 
 

 3. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2019. évi 
végrehajtásáról  

 Előterjesztő: jegyző 
 

 
 
 

2020. 05. 28. 
  

 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 
2019. évi ellátásáról 

Előterjesztő: Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
 2. Pro Visegrád Nonprofit Kft pénzügyi mérlege, beszámolójának 

elfogadása a 2019. évről 
Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft  

 3. Visegrádi Városfejlesztő Kft pénzügyi mérlege, beszámolójának 
elfogadása a 2019. évről 

Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft  
 4. Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak 

ellátásáról 
 Előterjesztő: jegyző 

 5.   A Fellegvár Óvoda intézményvezetői pályázatának 
elbírálásáról 

Előterjesztő: polgármester 
 

 
 
 

2020. 06. 25. 
  

 1. Döntés a városi kitüntetésekről 
Előterjesztő: polgármester 

 
 2. Visegrád Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: jegyző 

2020. 09. 24.        
 1. A temetőről és a temető használat szabályairól szóló 6/2017. (II. 

16.) önkormányzati rendelet éves felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: jegyző 

    
2. 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
 3. Az önkormányzat 2020. I. félévének költségvetési 

beszámolójáról. 
Előterjesztő: polgármester 

 



 4. 
 
 
 
 
 

Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2019/2020 nevelési évi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: óvodavezető 

 
2020. 10. 29. 

  
 

 1. Beszámoló a 2020. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezetője 

   
 

  

 
2020. 11. 26. 

 
 

 
 1. Beszámoló a 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi 

gazdálkodásáról. 
Előterjesztő: polgármester 

 2. Helyi adórendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: jegyző 

3. Beszámoló a helyi adópolitikáról 
Előterjesztő: Jegyző 

2020. 12. 17. 
  

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról és az 
önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések 
végrehajtásáról 

Előterjesztő: jegyző 
 

  

 3. Döntés a 2021. évi étkezési térítési díjakról 
Előterjesztő: polgármester 

 4. A Képviselő-testület 2021. évi ülés és munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

 5. 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: jegyző 

 6. 2021. évi kulturális rendezvényterv elfogadásáról 
Előterjesztő: Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elnöke 

 7. Közmeghallgatás 
 
 
 
 



Polgármester 2020. évi szabadsága ütemezés: 

 

 

 

 

 

2020. január 31-ig kivett: 

1 nap (január 21. 

 

tervezett: 

február: 

8 nap 

Húsvét 

5 nap 

Nyár, és igazgatási szünet 

25 nap 

október 

7 nap 

december 

7 nap 

 

 

Alap Tavalyi Összes 
32 7 53 



 
 Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes polgármester 
Önkormányzat 

Visegrád Város Önkormányzata 
ellenjegyzi: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Önkormányzat 

REHA INVEST Kft. 
Halmschláger Antal ügyvezető 

Cél Megvalósító 

dr. Csurgay András Zsolt 
ellenjegyző ügyvéd 
KASZ: 36058600 

 
 
 
 
 

   

 
1. oldal, összesen: 6 oldal 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS ÉS MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
törzsszáma: 731081 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13 
képviselő: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
értesítési postacím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
értesítési e-mail cím: jegyzo@visegrad.hu  
mint települési önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a 
 
REHA INVEST Ingatlanhasznosító, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 83. 
statisztikai számjel: 13344393-6820-113-13 
adószám: 13344393-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-100262 
képviselő neve és a képviselet jogcíme: Halmschláger Antal – önálló cégjegyzési joggal rendelkező 
ügyvezető 
értesítési postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 83. 
értesítési e-mail cím: halmschlager.antal@gmail.com  
mint a településrendezési cél megvalósításában közreműködő, az ingatlanokon beruházást 
megvalósító (a továbbiakban: Cél Megvalósító) 
 
(a továbbiakban az Önkormányzat és a Cél Megvalósító együttesen: Felek) 
 
között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
I. PREAMBULUM, JELEN SZERZŐDÉS CÉLJA 
 

1. A Cél Megvalósító 1/1 arányú tulajdonát képezi a Visegrád 92 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Visegrád, Rév utca 10. szám alatt található (a tulajdoni 
lapon még 2025 Visegrád, Rév utca 8/B. „felülvizsgálat alatt” cím található, a 
házszámrendezés már megtörtént, átvezetésre az ingatlan nyilvántartásban még nem 
került) ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Az Ingatlanon CBA áruház található. A CBA 
áruház belső felújítása már megkezdődött, a Cél Megvalósító az Önkormányzattal 
egyeztetett módon szeretné a külső felújítást, a parkoló és a járda megépítését 
elvégezni. 

 
2. A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a 

település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló 
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az 
országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának 
biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint 
az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése [vö. Étv. 7. § 
(1)]. Jelen szerződés célja, hogy az Ingatlanon a Telepítési Tanulmánytervnek 
megfelelően, Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 16.) 
határozata alapján a CBA áruház mind belső kialakítása, mind külső megjelenése, mind 
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a környezete színvonalasan, Visegrád városához méltóan és az Étv. előírásaival is 
összhangban megújuljon. 
 

3. Jelen szerződés megkötése előtt Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1/2020. (I. 16.) számú határozatában döntött a Cél Megvalósító megbízásából által 2010. 
01. 14. napján készített telepítési tanulmánytervének befogadásáról, az alábbi 
feltételekkel: 
„a Tervtanács által megfogalmazott kritériumok alapján kerül felújításra az épület, 
valamint szintén a Tervtanács által jóváhagyott látványtervek alapján, mely látványtervet 
a Reha Invest Kft. a településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítéséhez becsatol” 
 

4. Az Ingatlan tulajdoni lapján az alábbi teher szerepel: 
• csatornavezetési szolgalmi jog a Visegrádi Csatornamű Társulat jogosult javára. 
A teher a Felek közötti, jelen szerződés szerinti megállapodásnak nem képezi akadályát. 

 
II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5. Az Ingatlanon a Cél Megvalósító felújítási tevékenységet kíván elvégezni, amelyre, mint 

célra tekintettel a Felek az alábbi feladatmegosztásban és időbeli ütemezésben 
állapodnak meg: 

 
A) JÁRDA 

• Az Ingatlan előtt (Rév utcában) található járdaszakaszt a Cél Megvalósító 
2020. 03. 15. napjáig köteles teljes burkolatcserével, főépítészi 
iránymutatással, és főépítészi vétójoggal, felújítani. Az Önkormányzat az 
ehhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésében segítséget 
nyújt. 

• A Cél Megvalósító a járdaszakaszon, a szükséges engedélyek után – az 
Önkormányzattal egyeztetve – 2020. 04. 07. napjáig köteles kerékpár tárolót, 
utcabútorokat, virágágyásokat, korlátot építeni. 

• A teljes beruházás (CBA külső-belső felújítása, megújítása, járda, parkoló 
megépítése) lebonyolítása után, a beruházás lezárulása után, az 
Önkormányzat a CBA és a járda közötti kb. 75 m2 alapterületű területet (A 
szomszédos telekhatárokhoz igazodó járda, és a CBA áruház közötti terület) 
a Cél Megvalósítója a tulajdonviszonyok rendezése után az 
Önkormányzattól, értékbecslő által meghatározott áron megvásárolja. 

 
B) PARKOLÓ 

• Az Ingatlan melletti, a Felek közös tulajdonát képező területen 38 állásos 
személygépjármű parkoló kerül kialakításra. A parkolót az Önkormányzat 
építi meg.  A kivitelezés valamennyi költségéhez Cél Megvalósító 50 % 
támogatást ad építőanyag formájában, főépítészi iránymutatással, és 
főépítészi vétójoggal 

• . A parkoló megépítésének tervezett határideje: 2020. 04. 07. 
• A Cél Megvalósítója vállalja, hogy 2020. április 7. napjáig a Parkoló tervezett 

helyén álló telefonoszlopot megszünteti, az épület melletti gázórát 
áthelyezteti, az épület melletti kapubejárót elbontja. 

• A Parkoló és útcsatlakozás területén, a saját ingatlanán a Cél Megvalósítója 
hozzájárul, hogy az Önkormányzat közlekedési táblákat helyezzen ki. 

• A parkoló tervét az Önkormányzat készítette el és az Önkormányzat 
engedélyezteti. A parkoló terv jelen szerződés M/1. számú mellékletét 
képezi. 
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• A parkoló megépítése után a Cél Megvalósító köteles tűrni a 
gépjárműforgalmat a CBA melletti bejáratnál, és a közforgalom előtt 
megnyitni a bejáratot (A Rév utca és a parkolót összekötő szakaszon, 
valamint a 11-es főút és a parkolót összekötő részen.), határidő: 2020. 05. 
01. 

• A parkolót megépítése után az Önkormányzat üzemelteti. 
• A parkolót az Önkormányzat főszabályként ingyenes parkolóként fogja 

üzemeltetni. Amennyiben ezen változtatna (pl.: Palotajátékok), akkor is a 
CBA vásárlók számára 1 óra ingyenes parkolást minimálisan biztosít.  

 
C) KÜLSŐ FELÚJÍTÁS 

• A Cél Megvalósító az Önkormányzat határozatának megfelelően Visegrád 
Város Tervtanácsa (továbbiakban: Tervtanács) által megfogalmazott 
kritériumok alapján újítja fel az épületet a Tervtanács által jóváhagyott 
látványtervek alapján. Ez a látványterv jelen szerződés M/2. számú 
mellékletét képezi. 

• A külső felújítás teljesítésének határideje: 2020. 05. 31. 
 

6. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az Ingatlanra, mint fejlesztési területre és 
a közvetlen környezetére vonatkozó településrendezési eszközök elfogadásához 
szükséges településrendezési eljárást a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
lefolytatja, és a polgármester az egyeztetett jóváhagyandó munkarészeket a Képviselő-
testület elé terjeszti. 
 

7. A településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének 
megkeresésére a jelen szerződés alapján az ingatlan nyilvántartásban az Ingatlanra az 
ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését vagy 
teljesítését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül az Önkormányzat jegyzője megkeresi 
az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség törlése érdekében. 
 

III. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

8. A Cél Megvalósító, mint az Ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa a jelen szerződés aláírásával 
és az Inytv. 17. § (1) 16. pontja alapján feltétlen, kifejezett és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ingatlan vonatkozásában a településrendezési 
kötelezettség ténye Visegrád Város Önkormányzata, mint jogosult javára – 
településrendezési kötelezettség jogcímén – az ingatlan-nyilvántartásba határozatlan 
időre feljegyzésre kerüljön. 
 

IV. A FELEK JOGKÉPESSÉGE 
 

9. A Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésének törvényi akadálya nincs, 
képviselőik cselekvőképessége teljes és korlátlan, a Cél Megvalósító Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaság, az Önkormányzat magyarországi település helyi 
önkormányzata. 
 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉS, KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK 
 

10. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során 
a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés teljesítése 
szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. Ezen 
kötelezettségük elmulasztásából származó károkért a Felek kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 
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11. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy 

megtehető bizonyítható módon kell megtenni. Bizonyíthatónak tekintik a Felek az e-mail 
üzenetet is. 
 

12. Az egyes küldemények kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, futárszolgálat útján, 
e-mailen, postai úton vagy más egyéb, a kézbesítés megtörténtét egyértelműen igazoló 
módon történhet. A postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményeket ajánlott-
tértivevényes postai küldeményként kell a Felek Értesítési Címére kell megküldeni. 
 

13. Az ajánlott-tértivevényes postai küldeményként feladott értesítés a kézbesítés 
megkísérlésétől számított 5. (ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a 
tértivevény „nem kereste”, „az átvételt megtagadta”, „a közvetett kézbesítő az értesítő 
átvételét megtagadta”, „elköltözött”, „ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb, a 
Kézbesítési Rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, mely azt 
igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt teljesíthető. 
 
Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem 
igazolja vagy jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor – az elküldés napján és 
időpontjában – ha az nem munkanap, akkor a következő munkanapon délelőtt 9:00 
(kilenc) órakor tekintendő kézbesítettnek. 
 

14. A Felek az Értesítési Címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben 
az esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen 
pont szerinti értesítés másik Fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt 
Értesítési Címre köteles az adott Fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni. 
 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

15. Jelen szerződés módosítása csak írásban – kizárólag a jelen szerződéssel azonos 
formai szabályok betartásával – érvényes. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt 
valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen szerződés 
egészére nem hat ki. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni 
kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják. 
 

16. Visegrád Város Önkormányzatának polgármestere Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2020. (I. 30.) számú határozata alapján jogosult a jelen 
településrendezési szerződés aláírására. 
 

17. A Felek valamint Visegrád Város Jegyzője megbízzák és meghatalmazzák az Ügyvédi 
Irodát, hogy jelen szerződést elkészítse és azzal kapcsolatban őket teljes körűen, így az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás során is képviselje. Az Ügyvédi Iroda a megbízást, illetve 
a meghatalmazást jelen okirat ellenjegyzésével elfogadja. 
 

18. A Felek kijelentik, hogy az ingatlan átruházással kapcsolatos illeték- és 
adójogszabályokkal teljes mértékben tisztában vannak. 
 

19. A Felek jelen szerződés aláírásával tanúsítják, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pénzmosási Törvény) és a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi 
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és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben 
meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, kockázatértékelésről, felügyeleti 
eljárásrendről és útmutatóról szóló 14/2018. (VI. 25.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: 
Pénzmosási Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban a Feleket megfelelő módon 
azonosította. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy jelen szerződés a 
Pénzmosási Szabályzat alapján megkövetelt – a Pénzmosási Szabályzat mellékletében 
foglalt – nyomtatványon található adatokat – a Pénzmosási Törvény 7. § (2) és (3) 
bekezdésében írtak szerint – tartalmazza. A Felek – a Pénzmosási Törvény 8. § (1) 
bekezdése előírásának megfelelően ehelyütt nyilatkoznak, hogy az ügyvédi 
megbízással és jelen jogügylettel kapcsolatosan saját nevükben, illetve az általuk 
képviselt ügyfél nevében járnak el. 
 

20. Alulírottak kijelentik, hogy – az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről 
szóló 11/2017. (XI. 20.) számú MÜK szabályzat (a továbbiakban: Jogügyletek 
Biztonságáról szóló Szabályzat) rendelkezéseivel összhangban – jelen szerződés 
aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Ügyvédi Iroda képviselője a Pénzmosási 
Törvény és a Pénzmosási Szabályzat szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott 
személyazonosításra szolgáló okmányaikról és abban foglalt adataikról, adóazonosító 
jelüket és személyi számukat tartalmazó okirataikról másolatot készítsen és azokat 
rögzítse, valamint kezelje és megőrizze, illetve a Pénzmosási Törvény 18-19. § szerinti, 
más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz az átvilágítás során rögzített 
azonosító adatokat átadja. Alulírottak kötelesek a jelen szerződéssel érintett jogügylet 
teljesítéssel történő megszűnéséig, az adataikban bekövetkezett változásokat az 
Ügyvédi Iroda részére a változás bekövetkezését követően haladéktalanul, de 
legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni. 
Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, hogy az iratokban a jogszabályban előírt, 
illetve az ingatlan-nyilvántartás adattartalmát meghaladó személyes adat kerül 
feltüntetésre és a személyes adatuk okiratokban való feltüntetéséhez való 
hozzájárulásuk egyben azt is jelenti, hogy az ingatan-nyilvántartás nyilvánosságának 
elve alapján bárki számára megismerhetővé válnak. Alulírottak a jelen bekezdés szerinti 
felhasználáshoz hozzájárulnak. Alulírottak tudomásul veszik, hogy jelen szerződéses 
jogügylettel összefüggésben személyes adatok kerülnek az Ügyvédi Iroda birtokába. 
Alulírottak tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen adatok kezelése a jelen szerződés 
és az azzal érintett jogügylet, valamint a jelen szerződéshez és az azzal érintett 
jogügylethez kapcsolódó ügyvédi megbízás teljesítéséhez szükségesek, és ennek 
megfelelően kerülnek felhasználásra. Alulírottak elfogadják, hogy az adatok kezelésére 
az Ügyvédi Irodának megfelelő jogi érdeke van. Alulírottak hozzájárulnak ahhoz, hogy 
amennyiben a jogszabályon alapuló adatkezelés, vagy a megfelelő jogi érdek bármilyen 
okból kifolyólag nem lenne megállapítható, az Ügyvédi Iroda a jelen szerződéssel érintett 
jogügylet teljesítésével összefüggésben a birtokába került személyes adatokat jelen 
szerződés és az azzal érintett jogügylet keretein belül korlátozás nélkül kezelje. 
 

21. A Felek és az Ügyvédi Iroda képviselője kijelentik, hogy a jelen szerződés – lévén a 
Felek nem kérték annak külön okiratban történő felvételét – egyben tényvázlatként is 
szolgál. Ennek megfelelően ehelyütt megállapítják a Felek, hogy az Ügyvédi Iroda 
képviselője tájékoztatta a Feleket a településrendezési szerződésre vonatkozó 
szabályokról, a szabályozás kiforratlansága miatti pontatlanságból fakadó esetleges 
jogkövetkezményekről, az illeték- és adójogszabályokról, valamint az ingatlan-
nyilvántartási eljárásról. A Felek külön hangsúlyozzák, hogy az illeték- és 
adójogszabályokról történő, a jelen szerződésben foglaltaknál részletesebb 
tájékoztatásra az eljáró jogi képviselő megbízása nem terjed ki. Az Ügyvédi Iroda 
képviselője a Feleknek teljes körű tájékoztatást adott. 
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6. oldal, összesen: 6 oldal 

22. A Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó dokumentumok 1-1 (egy-
egy) eredeti példányát átvették és ennek megtörténtét jelen okirat aláírásával ezúton is 
igazolják. 
 

23. Amennyiben Felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak 
rendezni, úgy járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyben a Szentendrei Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, míg törvényszéki hatáskörbe tartozó ügy esetén a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános, 
illetve vagylagos illetékességre vonatkozó szabályait kívánják alkalmazni. 
 

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így 
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) vonatkozó 
rendelkezései, valamint Visegrád Város Helyi Építési Szabályzata az irányadók. 

 
A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, kényszer és fenyegetés nélkül, szabad akaratukból, jóváhagyólag 8 (nyolc) 
példányban írták alá. 
 

Visegrád, 2020. február 10. Visegrád, 2020, február 10. 
 
 
 

…………………………….. 
Visegrád Város Önkormányzata 

képviseli: Eöry Dénes polgármester 
dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 

Önkormányzat 
 

 
 
 

…………………………….. 
REHA INVEST Kft. 

képviseli: Halmschláger Antal ügyvezető 
Cél Megvalósító 

 
 

…………………………….. 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

Láng Anikó pénzügyi vezető 

 

 
Ellenjegyzem, Visegrádon, 2020. február 10. 

napján: 
 
 

…………………………….. 
dr. Csurgay András Zsolt ügyvéd 

KASZ: 36058600 

 
Ellenjegyzem, Visegrádon, 2020. február 10. 

napján: 
 
 

…………………………….. 
dr. Csurgay András Zsolt ügyvéd 
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