
Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    1/2020. 
Határozatok száma: 1-5 /2020 (I. 16.)  
Rendelet száma: - 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

1. A Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant (CBA) érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelméről és az ehhez kapcsolódó parkoló építéséről 
 

2. A Képviselő-testület munkarendjéről 
 

3. A Polgármesteri Hivatalban státuszbővítési kérelemről 
 

4. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 16-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eöry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Meghívott: 
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Eöry Dénes: Köszönti a testületet, jegyző urat. Megállapítja, a testület 6 fővel jelen van, 
(Bártfai István még nem érkezett meg) határozatképes. Kéri, aki a kiküldött napirendet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét elfogadta. 
 
 
Megérkezett Bártfai István képviselő is. 

 
 

1. npr: A Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant (CBA) érintő telepítési tanulmányterv iránti  
    kérelméről és az ehhez kapcsolódó parkoló építéséről 
     előterjesztő: Eöry Dénes 
 
 
Abonyi Géza: A városfejlesztési bizottság tárgyalta, az első határozati javaslatot módosítva 
elfogadásra javasolja, a második határozatot is javasolja a képviselő testületnek elfogadásra. 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020. (I. 16.) határozata 

 
 

A Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti 
kérelméről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) befogadja a Reha Invest Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervet a 
Visegrád, Rév utca 10.,  92 hrsz-ú ingatlanról, 

2) azzal a feltétellel, hogy 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, 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a TRSZ-t készítse elő és jóváhagyásra terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Füzes András főépítész 
 

 
 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (I. 16.) határozata 

 
CBA fejlesztéshez kapcsolódó parkoló építéséről 

 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a GrafiTUS által készített 
kiviteli tervet a CBA fejlesztéshez kapcsolódó parkoló építéséhez, és elindítja az 
engedélyeztetési eljárást. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
2. npr: A Képviselő-testület munkarendjéről 
     előterjesztő: Eöry Dénes 
 
dr. Szabó Ferenc: A új munkarendi javaslat minden bizottsági elnökkel egyeztetésre került, 
akik pozitívan álltak hozzá. A terv szerint a testületi ülések minden hónap utolsó csütörtökjén 
kerülnének megtartásra, a bizottságok azon a héten hétfőtől szerdáig tartanák meg ülésüket, 
így az ott hozott döntések, határozatok csütörtökön már a testület elé is kerülhetnének az 
elnökök ismertetésével. Az előterjesztési anyagok előző hét csütörtökig kerülnének 
kiküldésre. Amennyiben e javaslatot a testület elfogadja, a következő, január 30-án esedékes 
rendes ülésen a testület már el is fogadhatja a 2020. évi munkarendet. 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (I. 16.) határozata 

 
A Képviselő-testület munkarendjéről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Képviselő-testület éves munkarendjét úgy határozza meg, hogy minden hónap 
(kivéve február – költségvetési rendelet miatt, július, augusztus – nyári szünet miatt, 
december – karácsonyi szünet miatt) utolsó csütörtöki napján tartja a munkaterv 
szerinti üléseket, 

2. a bizottsági ülések a képviselő-testületi ülést megelőző napokon (hétfő-kedd-szerda) 
kerülnek megtartásra, a bizottsági döntéseknek megfelelő időpontokban, 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy ennek megfelelően készítse elő a január 30-i ülésre a 
Képviselő-testület 2020. évi részletes munkatervét. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

 
3. npr: A Polgármesteri Hivatalban státuszbővítési kérelemről 
     előterjesztő: Eöry Dénes 
 
Eöry Dénes: Legfőképp a beruházások, fejlesztések sokasága miatt igény merült fel 
státuszbővítésre, mely segítség lenne a műszakos kollegák részére is. Egy tavaly június óta 
megbízási szerződéssel itt dolgozó munkatársról lenne szó, akinek hamarosan lejár a 
szerződése. Tovább szeretnénk őt alkalmazni, ehhez van szükség státuszbővítésre. A javaslat 
szerint 6 órás munkakörben alkalmaznánk. 

    
 
 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2020. (I. 16.) határozata 

 
A Polgármesteri Hivatalban státuszbővítési kérelemről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. 1 fő 6 órás részmunkaidős, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státusz 
létrehozásáról dönt a Polgármesteri Hivatalban, pályázati referens és polgármesteri 
asszisztensi feladatok ellátásra, 

2. kéri a Polgármestert és Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
4. npr: A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről   
     előterjesztő: dr. Szabó Ferenc 
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dr. Szabó Ferenc: Az elnök-asszony azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
200.000,- forint előleget biztosítson számukra arra az időre, míg az önkormányzat 
költségvetése nem kerül elfogadásra. Így a januári kiadásaikat ebből tudnák fedezni. Ez egy 
támogatás lenne, míg a költségvetésük nincs meg, melyben már a támogatásuk e 200.000,- 
forinttal csökkentve lenne. 

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

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2020. (I. 16.) határozata 

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről 

 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1) úgy dönt, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatot (2025 Visegrád, Fő u. 
81.,képviseli: Scheiliné Herendi Ida elnök) a működési kiadásainak finanszírozására egyszeri 
200.000,- Ft összegű támogatásban részesíti, 
2) a 2020. évi költségvetés tervezésekor a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 
évi támogatását az 1. pontban meghatározott összeggel csökkentve határozza meg. 
3) a támogatást az önkormányzat és a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között 
2015. március 26-án létrejött együttműködési megállapodás 2.7. pontja alapján biztosítja. 
4) felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
A napirendek után Ágoston - Schandl Andrea a Pénzügyi Bizottság megválasztott külső tagja 
a képviselő-testület és polgármester előtt letette esküjét, majd ezt követően Eöry Dénes az 
ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

 
    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző   
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    2/2020. 
Határozatok száma: 6-27/2020 (I. 30.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

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

 
 
 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
1. Tehergépjármű vásárlása 

 
2. A Képviselő-testület munkatervéről 

 
3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról 

 
4. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben 

igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról 
 

5. Bizottsági beszámolók a 2019-ben végzett munkáról 
 

6. 2020. évi kulturális rendezvényterv elfogadásáról 
 

7. Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 
 

8. Csukavölgy utcai-Kilátó utcai támfal - döntés a közbeszerzési eljárás 
elindításáról, a saját forrás (önerő) többlet költségvetésben történő 
elkülönítéséről 

 
9. Művelődési ház felújítása kötbérigény elbírálásáról 

 
10. Polgármesteri Hivatal tetőtéri irodáinak megtervezésére érkezett árajánlat 

elbírálásáról 
 

11. Óvoda felújításáról 
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12. 11-es főút melletti parkolósáv (Reneszánsz étteremmel szemben) átvétele a 

MK Zrt-től 
 

13. A bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
módosításáról 

 
14. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 

Megállapodás felülvizsgálatáról 
 

15. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról 
 

16. Sziva Levente kérelmének elbírálása 
 

17. „Visegrád” névhasználati kérelemről, Zách Vendégház 
 

18. „Visegrád” névhasználati kérelemről, Deluxe Apartman 
 

19. Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 30-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
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Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eöry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Meghívott: 
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Eöry Dénes: Köszönti a testület tagjait, hivatal dogozóit.  Megállapítja, hogy a testület 7 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Napirend előtt tájékoztatja a képviselőket, 
hogy az utolsó rendes testületi ülés óta hozott határozatok végre lettek hajtva, 1 kivétellel, 
mely még folyamatban van. Beszámol továbbá a két ülés közt eltelt időszakban végzett 
munkájáról, eseményekről, melyet a testület egyhangúlag elfogad.  
 
 
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: Ügyrendi javaslata 1 pótnapirendi pont felvétele, mely a Városüzemeltetési 
csoport részére egy teherautó megvásárlásáról szól.  
A módosított napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1. Tehergépjármű vásárlása 
Előterjesztő: Eöry Dénes 
 
Eöry Dénes: A városgazdálkodási csoport részéről érkezett igény egy kisebb méretű 
teherautóra, mely 6 személyes, B- kategóriás jogosítvánnyal vezethető, nem útdíj-köteles, jó 
fogyasztású. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 

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

 
 
 

2. A Képviselő-testület munkatervéről 
Előterjesztős: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A munkatervet az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. 
 
 
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 

 
3. Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
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Eöry Dénes: Beszámol a 2019. október 29-én megalakult új testület eddigi munkájáról, mely 
a bizottságok megalakulása, SZMSZ-felülvizsgálata, költségvetési rendelet-módosítása, 
térítési díj rendeletek változtatás, éves közeghallgatás. Illetve a Művelődési-ház felújításával, 
Dunai strand helyszínének módosításával, CBA-felújítással, napelemes perek békés 
lezárásával, árvízvédelmi gát II. ütemével kapcsolatos kisajátítással, Áprily-völgy mederoldal 
rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok voltak. 
 

 
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 

 
 
 
 

4. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe 
vett szabadsága mértékének megállapításáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: A főállású polgármester szabadságának felhasználásáról a testület dönt. A 
polgármester által elkészített ütemtervet február 28-ig kell jóváhagyni. A jegyző által vezetett 
nyilvántartás szerint az előző évben ki nem vett szabadságok számát is hozzá kell számítani a 
tárgyévihez. Kéri az elkészített ütemterv elfogadását a testülettől. 
 
 
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: 
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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 

 
 
 
 

5. Bizottsági beszámolók a 2019-ben végzett munkáról 
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök 
 
Eöry Dénes: A bizottsági beszámolót valamennyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.  
 
 
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 
 
 
 
 

 
6. 2020. évi kulturális rendezvényterv elfogadásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A KOS Bizottság tárgyalta, felkéri a bizottság elnökét a tájékoztatásra. 
 
Gerstmayer Beáta: A bizottság tárgyalta a Visegrádi Nyár c. rendezvénysorozatot, illetve a 
2020. évi esemény-naptárat. Előzetes felmérések szerint az előirányzott keret nem elegendő 
az eddigi színvonal megtartásához, ezért kéri további 3 millió forint biztosítását a testülettől, 
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illetve hogy ezt a feladatot költségekkel együtt, a Mátyás Király Művelődési Ház 
feladatkörébe utalja. 
 

 
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 

 
 
 
7. Visegrád 92 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Elkészült a CBA felújítási terve, a településrendezési szerződés tervezete, 
melyben a járda, parkoló építéséről, külső felújításról van szó. A tervtanács véleményezte a 
01.29-i ülésén. 
Abonyi Géza: A bizottság hosszas mérlegelés után egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
 
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 
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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 
 

 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 

8. Csukavölgy utcai-Kilátó utcai támfal - döntés a közbeszerzési eljárás elindításáról, a 
saját forrás (önerő) többlet költségvetésben történő elkülönítéséről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
dr. Szabó Ferenc: A Csukavölgy utca – Kilátó utcai támfal 2018. februári leomlása 
következtében, Vis maior keretében  2018. október 3-án, 1 évre  kötött , de nem teljesült 
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(Földhivatali eljárás, illetve telekcsere szerződés miatt elhúzódott) támogatási okirat 
meghosszabbításra került, mely szerint 2020. október 3-ig be kell fejezni a beruházást, azaz ki 
kell írni a közbeszerzési felhívást, be kell fejezni az építkezést, majd utána elvégezni az  
elszámolást, különben az önkormányzat elveszíti a támogatást, 44.100.000 forintot. 
 
Eöry Dénes: A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
dr. Szabó Ferenc: A közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges, 5 meghívott gazdasági 
szereplőt felsorolja. 
 
 
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. 
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            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 
 

 
 
 

9. Művelődési ház felújítása kötbérigény elbírálásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Az önkormányzat a Best Solution Konstruk Kft.-vel 2018. 08.31-én kötött, majd 
2019. 07.11-i teljesítési határidőre módosított szerződés értelmében a vállalkozóval szemben 
kötbért kíván érvényesíteni, mert a teljesítési határidőt elmulasztotta nagyrészt a saját 
hibájából. A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
 
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. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

 
10. Polgármesteri Hivatal tetőtéri irodáinak megtervezésére érkezett árajánlat 
elbírálásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 

 
Eöry Dénes: Mivel a jelenlegi tetőteret irattárnak tervezték, nem megfelelőek a 
munkakörülmények az ott dolgozók számára, akár világítás, gépészet, adatvédelem 
szempontjából. Az eredeti terveket készítő Bártfai Tamástól árajánlatot kértünk az irodák 
tervezésére, mely bruttó 1.060.500,- forint. A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
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 

 
 
11. Óvoda felújításáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Az egészségház felújításra elnyert összeg átvihető az óvoda fejlesztésére, a 
bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, hogy a 2020-as költségvetésben ezt a pályázati 
támogatást az óvodára fordítsa a testület. 
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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 

 
 
 

12. 11-es főút melletti parkolósáv (Reneszánsz étteremmel szemben) átvétele a MK Zrt-
től 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A 2016-ban épült parkolónak az átvételét szeretnénk befejezni. Eddig is az 
önkormányzat tartotta karban a területet, de szükséges a megszakadt adminisztratív 
kezelőváltozás bejegyzése. A bizottság javasolja elfogadásra. 
 
 
 
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 
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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 

 
 

 

13. A bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: Szükséges a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött feladat-ellátási 
szerződés módosítása, kiterjesztve a szolgáltatást az ideiglenes lakcímmel rendelkező 
gyermekekre is, mivel eddig csak a helyi állandó lakos vehette igénybe a szolgáltatást. Illetve 
változik a térítési díj is február 1-től. 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, nagyobb igény esetén előnyt élvezzenek az állandó 
lakcímmel rendelkező gyermekek. 
 
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 
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Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 

14. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
dr. Szabó Ferenc: A 2015. 03. 26-án kötött megállapodási szerződés többször módosítva lett. 
Minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalta, 
javasolja változatlan formában fenntartani. 
 
 
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 

 
 

 

15. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A Rákóczi Szövetség évek óta támogatja a határon túli, gyermekeiknek magyar 
nyelvű iskolát választó családokat. A kulturális bizottság tárgyalta a kérelmet, elfogadásra 
javasolja a testületnek, hogy a 2020-as évben is csatlakozzunk a támogatáshoz. 
 
Gerstmayer Beáta: Javasolja a tavalyi évhely hasonlóan a Körösmezöi Iskola támogatását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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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 

 
 
 
 

16. Sziva Levente kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Egy 2014-ben kötött adásvételi szerződéssel kapcsolatban elhúzódott a 
telekalakítás és rendezés a szabályozási terv miatt. 2019-ben lehetővé vált a bejegyzés, de az 
eljárást elölről kell kezdeni, melynek költsége kb. 80.000,- forint. Ehhez kért méltányossági 
hozzájárulást Sziva Levente. A bizottság tárgyalta, 50 %-os támogatást javasol. 
 

 
 
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 
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Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 

 

17. „Visegrád” névhasználati kérelemről, Zách Vendégház 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Farkas József Dániel kérelmét, melyben kéri, hogy „Visegrád” városnév 
szerepelhessen a Zách vendégház szálláshely új elnevezésében, mint:  ÖrökZöld BúvóHely-
Visegrád Szívében a bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
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 
 

 
18. „Visegrád” névhasználati kérelemről, Deluxe Apartman 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 

Eöry Dénes: Honti József azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 3 
apartmanjának megnevezésében szerepelhessen a „Visegrád” városnév. A bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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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 
 

 
 
19. Harangvirág utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
dr. Szabó Ferenc: Karnevál Katalin kérelmét a bérleti jogviszony meghosszabbításról a 
Népjóléti Bizottság tárgyalta, javasolja február 29-ig, maximum március 31-ig 
meghosszabbítani, illetve kéri a pályázat kiírását április 01-i beköltözéssel. 

 
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 
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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 
 
 
Egyebek:  
 
Gerstmayer Beáta: Elmondja, visszatérve a CBA ügyére, elfogadta a javaslatot, mivel azt 
szeretné, ha mielőbb rendeződne, illetve a tervtanács is elfogadta, de a jövőben tartózkodjunk 
az ilyen félmegoldásoktól, amikbe belekényszerülünk. 
 
Eöry Dénes: Köszöni a részvételt, munkát, további hozzászólás híján az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző   



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    3/2020. 
Határozatok száma: 28-29/2020. (II. 7.)  
Rendelet száma:  - 
     
   
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. február 07-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 

Napirendi pontok előtt: 2 külső bizottsági tag eskütétele 
 

1. Tájékoztató a Gát II. beruházásról 
 

2. Közterület használati kérelemről 
 

3. Az Áprily Lajos Általános Iskola testnevelési óráinak megszervezéséről a 
tornacsarnok felújítása alatt 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 07-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eöry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 
Anda Bálint 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Meghívott:                              dr. László Viktor közbeszerzési tanácsadó 
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Eöry Dénes: Köszönti a testület tagjait, külső bizottsági tagokat, dr. László Viktor urat.  
Megállapítja, hogy a testület 7 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. A 
napirendet a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja.  
 
A napirendi pontok előtt két külső bizottsági tag, Szabó Judit és Hintenberger András leteszi 
esküjét a testület előtt. 
 
 
1. Tájékoztató a Gát II. beruházásról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes tájékoztatja a testületet, hogy elmúlt pénteken a lejárt támogatási szerződéssel 
kapcsolatosan a Miniszterelnökségen a helyettes államtitkár asszonynál járt megbeszélés 
céljából jegyző úrral. Azt követő hétfőn összehívásra került a gát kooperáció, melyre dr. 
László Viktor úr is meghívást kapott, aki a közbeszerzési eljárásokat bonyolítja le. Felkéri őt a 
tájékoztatásra az üggyel kapcsolatban. 
dr. László Viktor elmondja, a szerződés 1. módosítására (2019.05.03.) a nyomvonal 
áttervezése miatt volt szükség. Ez új ingatlanokat érintett, melynek nagy része állami 
tulajdonban van, kivétel a 058/7 hrsz-ú ingatlan, melynek tulajdonosát nem sikerült elérni, 
ezért a munkát nem lehetett elkezdeni. Többletforrásra volt szükség az ezzel kapcsolatos 
ügyvédi feladatokra. Ezért jelentős volt a késedelem. További késedelem a fakivágási 
engedélyek miatt is jelentkezett, mivel nem egyeztek a helyrajzi számok, illetve november 15. 
- március 1. között nem lehet árvízvédelmi munkákat végezni a töltésen. Szerződést kellett 
módosítani, melyben határidő módosítás történt 2019. november 30-ig. Ezt összeállította a 
projektmanager, Cabello Dávid, de a KFF. nem látja igazoltnak, hogy ez nem volt előre 
látható, tervezhető, azaz nem látja indokoltnak a szerződésmódosítás jogalapját, tehát 
igazolnunk kell a késedelem okát. 
Eöry Dénes: Jelenleg úgy áll a helyzet, a fa és bozótirtás folyamatban van, a kisajátítás is 
megkezdődött a decemberi képviselő-testületi határozat alapján.  
A szerződés szerint november 30-ig kellett volna befejezni a munkákat. Ezért indokolnunk 
kell az okokat, miért nem készült el. Amennyiben nem fogadják el, annak súlyos 
következményei lehetnek, mint előleg visszafizettetése a vállalkozótól, támogatási szerződés 
felbontása.  
dr. Szabó Ferenc: A pénteki megbeszélés alapján érzékelhető, egy hajszálon függ ez a 
projekt. Nehéz megmagyarázni, miért nem kezdődött májusban a munkavégzés, minden 
rendelkezésre állt. Már beadtunk két magyarázó levelet (kisajátítási eljárás elhúzódása, egyéb 
dolgok) Igazolni kell a késedelem okát májustól novemberig, különben a 440M forintot, amit 
a vállalkozó felvett előlegbe, vissza kell fizetni (ezt a vállalkozó az államtól kapta, erre 
bankgaranciát vállalt, tehát tőle fogják visszakövetelni), az önkormányzattal felbontják a 
támogatási szerződést, illetve az egyéb költségeket is vissza kell fizetni.  
Azt gondolták, november végéig a pénzügyi elszámolással együtt kész lesz ez a gát-szakasz, 
de mivel nem lett kész, azon gondolkodnak, engedélyezzék-e a novemberben lejárt szerződés 
meghosszabbítását, ha igen, mennyi időre. 
dr. László Viktor: Egyszerűen az objektív, előre nem láthatóságot kell igazolni. Reméli, 
módosítást el fognak érni, a leállítás elkerülhető. 
 
 
2. Közterület használati kérelemről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 

 
dr. Szabó Ferenc: Visnyovszki András kérelmet nyújtott be, mely szerint az előző évekhez 
hasonlóan a 2020. évre is díjmentesen szeretné igénybe venni vendéglátás céljából a 064 hrsz-
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ú közterületet. A díjmentesség ellenében karbantartja a területet, a hozzá közel eső 
buszmegállókat. Két határozati javaslat van, egyik szerint a testület úgy dönt, hogy adott 
feltételek mellett biztosítja az ingyenességet, a másik szerint pedig a rendeletnek megfelelő 
összegért kap közterület használati engedélyt. 
 
A képviselők hosszas megbeszélés után javasolják a napirend levételét. Kérik a kérelem 
pontosítását, mint a terület nagysága, mint a terület használati célja szempontjából. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2020. (II. 7.) határozata 
 

Közterület használati kérelemről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Visnyovszki András 
egyéni vállalkozónak a Visegrád 064 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület 120 m2-es 
részére vonatkozó közterület használati díj megfizetésétől való eltekintés iránti kérelmét, a 
részletes tervek kidolgozásáig leveszi a napirendjéről. 

 
 

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

 
 

3. Az Áprily Lajos Általános Iskola testnevelési óráinak megszervezéséről a 
tornacsarnok felújítása alatt 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 

Gerstmayer Beáta: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tárgyalta, 3 lehetőség közül 
kellett választani a tavaszi időszakban megtartandó testnevelésórák helyszínére vonatkozóan, 
a tornacsarnok felújítása miatt. Mivel csak 3-an szavaztak, ezért kéri Abonyi Gézát, aki nem 
volt jelen az szavazásnál, tegye meg ő is a javaslatát. 

Abonyi Géza: Javasolja az Apátkúti Erdei Iskola tornatermét a használatra. 

Eöry Dénes: Elmondja, miután az igazgatóasszonnyal újra átbeszélték a kérdést, azt 
javasolja, válasszon maga az iskola, a két felajánlott lehetőség közül, mely a Dunabogdányi 
Tanuszoda vagy az Apátkúti Erdei Iskola tornaterme. 

 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2020. (II. 7.) határozata 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola testnevelési óráinak megszervezéséről a tornacsarnok 
felújítása alatt 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. úgy dönt, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola testnevelési óráinak megtartásához, a 
tornacsarnok felújítása miatt, 2020. március 1. és 2020. május 15. közötti időszakban 
az Apátkúti Erdei Iskola és Komplex Művészeti Program tornatermében vagy a 
Dunabogdányi Tanuszodában – választása szerint – segítséget nyújt az Áprily Lajos 
Általános Iskolának, 

2. felhalmaza Eöry Dénes polgármestert, hogy a szükséges szerződések megkötésére 
(szállítás, tornaterem bérlés vagy uszodabérlés), 

3. a költségeket a 2020-as költségvetésben biztosítja. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző   



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:    4-Ny /2020. 
Határozatok száma: 30-49/2020 (II. 20.)  
Rendelet száma:  1/2020. (II. 21.) 
     
   

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. február 20-án megtartott nyílt üléséről 

 
 

• Napirend előtt: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló, tájékoztató a két 
ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
1. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi 

munkájáról 
2. Védőnői Szolgálat beszámolója a 2019. évi munkájáról 
3. A Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának 

Cafeteria Szabályzatáról 
4. Visegrád Város Civil szervezeteinek 2020. évi támogatási kérelméről 
5. Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéről 
6. Az iskolabusz értékesítéséről 
7. A visegrádi termelői piac működtetéséről, a mozigépészeti feladatok 

ellátásáról, és a visegrádi építésztábor feladatainak ellátásáról 
8. Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének megválasztásáról, tördelési és egyéb 

feladatokról 
9. A Fellegvár Óvoda karbantartási szünetéről és a 2020-2021. nevelési évi 

csoport létszámról 
10. A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a RATHAUS tábla 

kihelyezéséről a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra 
11. Visegrádi Sportegyesület 2020. évi működési és üzemeltetési támogatásáról, 

valamint TAO 2019-2020. évi fordulójára benyújtott pályázati önrész 
támogatási kérelméről 

12. Visegrádi Sportegyesület által TAO pályázat 2020-2021 évi fordulójára 
benyújtandó pályázat támogatásáról 

13. Közterület használati kérelemről - Szentgyörgypuszta 
14. Közterület használati kérelemről – futóverseny 
• Pót npr: A Visegrád 058/7 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásáról hozott    

198/2019. (XII. 17.) határozat módosításáról 
• Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 20-án 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eöry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Meghívott:                            Láng Anikó pü. csop. vez. 
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Eöry Dénes: Köszönti a jelenlevőket, televízió nézőket.  Megállapítja, hogy a testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitja. Napirend előtt tájékoztatja a képviselőket, hogy 
az utolsó rendes testületi ülés óta hozott határozatok végrehajtásra kerültek, 3 kivétellel, 
melyek még folyamatban vannak. Beszámol továbbá a két ülés közt eltelt időszakban végzett 
munkájáról, eseményekről, melyet a testület egyhangúlag elfogad.  
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (II. 20.) határozata 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámoló 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. január 30. - 2020. 
február 20. közötti időszakban hozott döntéseiről szóló beszámolót és a és az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri beszámolót. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020. (II. 20.) határozata 

 
Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2020. január 30. - 2020. 
február 20. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri tájékoztatót. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
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Eöry Dénes ügyrendi javaslatként kéri a 4. napirendi pontot levenni, illetve 2 pótnapirendi 
pontot felvenni, mely a 058/7 hrsz. ingatlan kisajátításáról hozott határozat módosítása, a 
másik a Csukavölgy utcai – Kilátó utcai támfal közbeszerzése zárt ülés keretében. 
A módosított napirendet a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
1. A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi 
munkájáról 
előterjesztő: dr. Szabó Ferenc 
 
Eöry Dénes: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a beszámolót tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi 

munkájáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Mátyás 
Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

2. Védőnői Szolgálat beszámolója a 2019. évi munkájáról 
előterjesztő: dr. Szabó Ferenc 
 
Eöry Dénes: A Népjóléti Bizottság a beszámolót tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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33/2020. (II. 20.) határozata 
 

Védőnői Szolgálat beszámolója a 2019. évi munkájáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Védőnői 
Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját, az abban szereplő tartalommal. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Zoltánné védőnő 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
3. A Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának Cafeteria 
Szabályzatáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
Eöry Dénes: A Pénzügyi Bizottság a szabályzatot tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (II. 20.) határozata 
 

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának 
Cafeteria Szabályzatáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Visegrádi Polgármesteri 
Hivatal és Visegrád Város Önkormányzatának Cafeteria Szabályzatát. 

A Cafeteria Szabályzat a határozat mellékeltét képezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester, dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 
 
 
 
 
4. Visegrád Város Civil szervezeteinek 2020. évi támogatási kérelméről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
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Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság a benyújtott támogatási kérelmeket vizsgálta, kéri a 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2020. (II. 20.) határozata 
 

A Visegrádi Nyugdíjas Klub támogatásáról, a Visegrád Települési Polgárőr 
Egyesület támogatásáról, a Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület 

támogatásáról, a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
támogatásáról, Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról, 

Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat évfordulójának megtartására 
vonatkozó támogatásáról,  

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy egyszeri 400.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi Nyugdíjas 
Klubnak (Visegrád, Széchényi u. 11.) a klub által szervezet kirándulásokhoz, 
színházlátogatásokhoz, 

2. a 400.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 15. 
számú melléklet Nyugdíjas Klub támogatása 13. sora terhére biztosítja, 

3. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Nyugdíjas Klubbal kötendő - a 
határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására, 

4. úgy dönt, hogy egyszeri 350.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrád Települési 
Polgárőr Egyesületnek (Visegrád, Fő utca 57.), 

5. a 350.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 15. 
számú melléklet Visegrád Települési Polgárőr Egyesület támogatása 15. sora terhére 
biztosítja, 

6. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrád Települési Polgárőr Egyesületel 
kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés aláírására, 

7. úgy dönt, hogy a Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületnek (Visegrád, Fő 
utca 81.), a 2020. évi költségvetésben biztosítson 1.000.000.- Ft. előirányzatot a kért 
anyagokra és eszközökre, de nem támogatás formájában, 

8. úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000.- Ft összegű támogatást nyújt a Visegrád Város 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (Visegrád, Fő u. 81.) működési feltételeinek, 
egészségügyi eszközök beszerzéséhez, valamint képzések költségeinek biztosításához, 

9. úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000.- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a 15. számú melléklet Tűzoltó Egyesület támogatása 17. sora terhére 
biztosítja, a költségvetési rendelet 15. számú mellékletének 16. során így felszabaduló 
1.000.000.- Ft. előirányzatot áthelyezi a 19. Egyéb támogatás sorra, 

10. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási szerződés 
aláírására, 

11. úgy dönt, hogy egyszeri 1.000.000.- Ft támogatási összeget az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
1.000.000.- Ft előirányzatot biztosít, 
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12. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási 
szerződés aláírására, 

13. úgy dönt, hogy egyszeri 1.400.000.- Ft. támogatási összeget az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésében az Obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat évfordulójának 
megünneplésére biztosít, 

14. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő - a határozat mellékletét képező tartalmú - támogatási 
szerződés aláírására. 

 
(A támogatási szerződés minta a határozat mellékletét képezi.) 

 
 
Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: Eöry Dénes 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
5. Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Scahndl Jánosné: A 2020. évi költségvetés tervezett főösszege 2,5 milliárd forint. Hasonlóan 
áll össze a tavalyi évhez, közel 329 millió forint tartalékot tudtunk képezni. Lehetőség van a 
bérek emelésére, beruházások betervezésére. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló 1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletet.    
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete 

Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 
 

- A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 
 
 
dr. Szabó Ferenc: A költségvetéshez kapcsolódik egy kitekintő táblázat elfogadása. Ez egy 
kötelező elem, a következő 3 évnek a kiadási ügyleteit vázlatosan összefoglalja. Kéri a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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36/2020. (II. 20.) határozata 
 

Adósságot keletkeztető ügyletek előzetes adatszolgáltatásához szükséges 
költségvetési kitekintő határozat 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi valamint a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
6. Az iskolabusz értékesítéséről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: 2019. nyár óta a busz nincs használatban, akkor született egy döntés az 
értékesítésről. Ősszel a szükséges dokumentumok beszerzésre kerültek az értékesítéshez, 
illetve lett kérve értékbecslés is, majd a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 
 
Schandl Jánosné: A Pénzügyi Bizottság az árajánlatot áttekintette, mely 21ezer és 24 ezer 
Euróban lett meghatározva. A bizottság javaslata, hogy első körben 22,5 ezer Euró 
összegért legyen megpályáztatva 1 hónapig, amennyiben nem kerül eladásra ez idő alatt, 
csökkentsék az árat 21ezer Euróra. Majd ezt követően újra tárgyalja a bizottság az eladási 
árat, ha nem sikerül értékesíteni. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2020. (II. 20.) határozata 
 

Az iskolabusz értékesítéséről 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt hogy a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Mercedes 0350 
típusú HDE 966 forgalmi rendszámú buszt értékesíti, 

2. a busz árát az értékbecslés alapján első körben nettó 22.500 Euró áron hirdesse meg, 1 
hónapos ajánlati határidővel, sikertelensége esetén 21.000 Euró áron további 1 
hónapra, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszt hirdesse meg, és az értékesítésével 
kapcsolatos feladatokat végezze el. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
7. A visegrádi termelői piac működtetéséről, a mozigépészeti feladatok ellátásáról, és a 
visegrádi építésztábor feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Abonyi Géza: Ezen feladatok ellátására Szabados Ákossal volt megbízási szerződése az 
önkormányzatnak, mely most lejárt. A bizottság tárgyalta, és a határozati javaslatnak 
megfelelően javasolja a szerződés újra kötését. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2020. (II. 20.) határozata 
 

A visegrádi termelői piac működtetéséről, a mozigépészeti feladatok ellátásáról, és a 
visegrádi építésztábor feladatainak ellátásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a visegrádi termelői piac feladatainak ellátásához megbízási szerződést köt Szabados 
Ákos, Visegrád, Mogyoróhegy u. 15. szám alatti lakossal havi bruttó 60.000.-Ft. 
összegért, 

2. a mozigépészeti feladatok ellátásának biztosítására a Művelődési Ház részére havi 
bruttó 30.000.-Ft. összeget többletként beállít a 2020. évi költségvetési rendeletben, 

3. a visegrádi építésztábor feladatainak ellátásához megbízási szerződést köt Szabados 
Ákos, Visegrád, Mogyoróhegy u. 15. szám alatti lakossal havi bruttó 30.000.-Ft. 
összegért, azzal a kikötéssel, hogy az építésztábor idei feladata: a résztvevők fejezzék 
be az eddigi években elkezdett munkákat. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
 
 
8. Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének megválasztásáról, tördelési és egyéb 
feladatokról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A Visegrádi Hírek főszerkesztője, Szél Károly február 06-án tragikus 
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hirtelenséggel elhunyt, ezért új főszerkesztőt kell választanunk. 
 
Gerstmayer Beáta: A Kulturális Bizottság tárgyalta, Schandl Lórántot javasolja 
megválasztásra. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2020. (II. 20.) határozata 
 

Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének megválasztásáról, tördelési és egyéb feladatokról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Visegrádi Hírek felelős szerkesztőjének Schandl Lórántot bízza meg, 
2. a Visegrádi Hírek szöveggondozási, tördelési, nyomdai előkészítési, valamint a 

laptükör szerkesztési feladatainak ellátására Fagyas Róbert egyéni vállalkozóval 
lapszámonként bruttó 65.000.-Ft. összegért vállalkozási szerződést köt 2020. 
december 31-ig terjedő időre, 

3. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve a szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc 
 
 
 
9. A Fellegvár Óvoda karbantartási szünetéről és a 2020-2021. nevelési évi csoport 
létszámról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Az óvodavezető asszony jelezte, szükség lenne a jelenlegi meghatározott 
létszám emelésére, illetve kérte a karbantartási szünet tervezett idejének elfogadását. A 
bizottságok tárgyalták, elfogadásra javasolják. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2020. (II. 20.) határozata 

 
A Fellegvár Óvoda karbantartási szünetéről  
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda nyári karbantartási 
szünetét 2020. július 27. – augusztus 21. közötti időszakban jóváhagyja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetője 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2020. (II. 20.) határozata 
 

A Fellegvár Óvoda 2020-2021. nevelési évi csoport létszámról 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fellegvár Óvoda mindhárom 
csoportjában engedélyezi a 30 fő maximális gyermeklétszámot a 2020-2021. nevelési évre. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetője 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
10.  A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a RATHAUS tábla 
kihelyezéséről a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: Scheiliné Kékessy Herendi Ida, a német önkormányzat elnöke azzal kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy egy kétnyelvű tábla (RATHAUS) legyen kihelyezve a 
Polgármesteri Hivatal falára. A bizottság főépítészi hozzájárulással elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2020. (II. 20.) határozata 
 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a VÁROSHÁZA-RATHAUS 
tábla kihelyezéséről a Visegrádi Polgármesteri Hivatalra 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, melyben kérik a Polgármesteri Hivatal falára 
kihelyezni a VÁROSHÁZA-RATHAUS feliratú, nagyméretű, főépítésszel egyeztetett táblát 
elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
11.  Visegrádi Sportegyesület 2020. évi működési és üzemeltetési támogatásáról, 
valamint TAO 2019-2020. évi fordulójára benyújtott pályázati önrész támogatási 
kérelméről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A VSE által kért 2,4 millió forint támogatást a bizottság tárgyalta, elfogadásra 
javasolja. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2020. (II. 20.) határozata 
 

Visegrádi Sportegyesület 2020. évi működési és üzemeltetési támogatásáról, valamint 
TAO 2019-2020. évi fordulójára benyújtott pályázati önrész támogatási kérelméről 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesület (Visegrád, Fő u. 81.) 2020. évi támogatási kérelmét elfogadja és a 
Sportegyesületnek 2020. évi működését és üzemeltetését 2.400.000 Ft-tal támogatja.  
2.) A Képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 
15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet 10. VSE támogatása sora 
terhére biztosítja. 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegy 
 
 
 
12.  Visegrádi Sportegyesület által TAO pályázat 2020-2021 évi fordulójára 
benyújtandó pályázat támogatásáról 
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Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A kért önrész támogatását, illetve egy új műfüves pálya megpályázásához kért 
elvi támogatást a bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2020. (II. 20.) határozata 
 

Visegrádi Sportegyesület 2020. évi működési és üzemeltetési támogatásáról, valamint 
TAO 2019-2020. évi fordulójára benyújtott pályázati önrész támogatási kérelméről 

 
1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi 
Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar Labdarúgó Szövetség által 
meghirdetett ún. TAO pályázat 2019-2020. évi fordulóján az utánpótlás-nevelési feladatok 
megvalósításához szükséges önrészből 1.226.741.-Ft.-ot a 2020. évi költségvetése terhére 
támogatás formájában biztosítja. A támogatás pénzügyi elszámolásának határideje: 2020. 
december 31. 
2) A Képviselő-testület a Visegrádi Sportegyesület részére az utánpótlási-nevelési feladatok 
megvalósításához szükséges önrészből 1.226.741.-Ft-ot az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének 15. számú működési célú támogatás, pénzeszköz átadás melléklet TAO 
önrész támogatás 9.sora terhére biztosítja.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert a Visegrádi 
Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2020. (II. 20.) határozata 
 

Visegrádi Sportegyesület által TAO pályázat 2020-2021 évi fordulójára benyújtandó 
pályázat támogatásáról 

 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. úgy dönt, hogy a Visegrádi Sportegyesületnek (2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Magyar 

Labdarúgó Szövetség által meghirdetett ún. TAO pályázat 2020-2021. évi fordulójára 
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benyújtandó pályázat céljával - a Visegrádi Sportcentrum területén megvalósítandó 
22x42 m-es komplett univerzális, műfüves pálya megvalósításával - egyetért, azt 
támogatja, 

2. a Visegrádi Sportegyesület részére - az 1.) pontban meghatározott cél 
megvalósításához - szükséges önerő biztosításáról a TAO pályázat 2020-2021. évi 
fordulójának eredménye, valamint a kivitelezés részletes költségvetésének 
ismeretében dönt, 

3. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy a Visegrádi Sportegyesületet a képviselő-
testületi döntésről írásban értesítse. 

 
 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
Abonyi Géza: Ügyrendi javaslatként kéri a 13. és 14. pont felcserélését, mivel Visnyovszki 
András jelezte, hogy a kérelme tárgyalásakor jelen szeretne lenni, de még nem ért ide. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2020. (II. 20.) határozata 
 

Ügyrendi 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 13-as és 14-es napirendi pontok 
tárgyalását megcseréli. 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Közterület használati kérelemről - futóverseny 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A Túrafüggő Kft. képviseletében Tolnai Balázs megkereste az önkormányzatot, 
melyben ingyenes közterület használati engedélyt kért a 03.01-én rendezendő futóverseny 
frissítő pontjához.  Javasolja a volt kemping területén ingyenesen biztosítani a területet. 
 
Gerstmayer Beáta: Mivel közterületeket érint a futóverseny, javasolja, hogy a szervezőket 
kérjük meg a lakosság tájékoztatására az érintett területekkel kapcsolatosan. 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2020. (II. 20.) határozata 
 

Közterület használati kérelemről - futóverseny 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Tolnai Balázs részére a közterület használati díj megfizetésétől való 
eltekintés iránti kérelmének helyt ad, azaz az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Visegrád Széchenyi utca 7. ingatlanon a közterületet ingyenesen biztosítja 
részére futóverseny frissítési céljára, 

2. a közterület használat ingyenességének feltétele, hogy és a közterület használata ideje 
alatt az elfoglalt terület környékét tisztán, rendben tartja.  

3.  felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy Tolnai Balázs részére az 1) pontban 
foglaltaknak megfelelően „a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról és a közterületek rendjéről” szóló 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 
alapján a közterület-használati engedélyt adja ki, 

4. a futóversennyel kapcsolatos tájékoztató kerüljön fel a www.visegrad.hu honlapra, és a 
facebookra is. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
14. Közterület használati kérelemről - Szentgyörgypuszta 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Abonyi Géza: Visnyovszky András kérelmét vizsgálva a bizottság, illetve a hivatal részéről 
szakember bejáráson vett részt az érintett területen. A tervezetet megismerték, a kért 
módosításokat megbeszélték, melyet kérelmező a hatóságokkal engedélyeztet. A bizottság 
elfogadásra javasolja a kérelmet, illetve amíg az engedélyeztetési folyamat zajlik, javasolja az 
ideiglenes parkoló kialakítást. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2020. (II. 20.) határozata 
 

Közterület használati kérelemről - Szentgyörgypuszta 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Visnyovszky András egyéni vállalkozó részére az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Visegrád 064/1 hrsz-ú kivett helyi közút ingatlanból 

http://www.visegrad.hu/
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összesen 665 m2-es közterületre -feltételek mellett -tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Kenéz Attila úttervező által 2017-ben készített tanulmánytervnek megfelelően 
kidolgozandó részletes engedélyes tervek szerinti térkövezett parkoló valamint 
közterületi játszótér kialakítására. 

2. a tulajdonosi hozzájárulás feltétele  
a) a parkoló  engedélyes terveinek kidolgozása, az útügyi engedélyezés lefolytatása 

és építése, a játszótér és berendezései szükség szerinti engedélyezése és építése 
Visnyovszky András kérelmezésével és saját költségére,  

b) a kivitelezés lebonyolítása, teljes körű felelősség és költségvállalása mellett, 
c) az elkészült és műszaki átadásra került parkoló és játszótér üzemeltetésére 

üzemeltetői-kezelői szerződés megkötése Visegrád Város Önkormányzata, mint 
a közterület tulajdonosával az átadás-átvételt követő 3 hónapon belül. Ennek 
Vállakozónak felróható okból történő meg nem valósulása esetén Vállalkozó 
köteles a területet saját költségére, kártérítési igény nélkül eredeti állapotának 
megfelelően visszaállítani.  

d) a parkoló és játszótér közhasználata nem korlátozható, el nem keríthető, továbbá 
területén a parkoló és játszótér rendeltetéstől eltérő, üzleti célú használatra külön 
engedélyt kell kérni Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szerint. 

e) a közterületen kialakítandó parkoló férőhelyek parkolási részleges 
díjmentességének illetve díjának megfizetésétől való esetleges eltekintés 
szabályozott részletei - fenti feltételek teljesülése esetén – a megkötendő 
üzemeltetői-kezelői szerződésben kerülnek meghatározásra a mindenkor hatályos 
parkolási rendelet szabályaival összhangban. 

f) a közterületi parkoló használat díjmentességének további feltétele a vállalkozó 
által a terület, valamint a vendéglátó egység előtti buszmegállók folyamatos 
karbantartása (fűnyírás, tisztántartás, hó-és jégmentesítés), 

3. felkéri Eöry Dénes polgármestert, hogy Visnyovszky András egyéni vállalkozó részére  
a) a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a feltételes tulajdonosi nyilatkozatot adja ki, 
b) az 2)c) pontban foglaltaknak megfelelően az üzemeltetői-kezelői szerződés 

megkötését döntéshozatal céljából készítse elő. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
1. pót npr: A Visegrád 058/7 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásáról hozott 198/2019. 
(XII. 17.) határozat módosításáról 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A határozat módosítását a bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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49/2020. (II. 20.) határozata 
A Visegrád 058/7 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Visegrád külterület 058/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére – értékbecslés alapján 

– vételi ajánlatot ad, ennek sikertelensége esetén 
2. a Polgármestert felhatalmazza arra, hogy a Visegrád külterület 058/7 hrsz. ingatlan 

kisajátítására vonatkozóan kisajátítási kérelmet nyújtson be a kisajátítás hatósághoz, 
3. az eljárás költségeit a költségvetés tartaléka terhére biztosítja, a pénzügyi fedezet 

rendelkezésre áll. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: Balassáné Hegyi Adrienn 

 
 
 
 
Egyebek:   
 
Schandl Jánosné: Elmondja, több képviselő is jelezte, jobb lenne, ha a bizottsági ülések nem 
a testületi ülés hetében lennének, hanem 1 héttel azt megelőzően, illetve kéri, hogy amikor 
kérelem, beadvány érkezik a hivatalba, a testület tagjai azonnal kapják meg, ne csak az 
előterjesztésben, hiszen így több idő lenne rá felkészülni, megismerni. 
 
dr. Szabó Ferenc: Az azonnali továbbításnak semmi akadálya, a bizottsági ülések más 
időpontra áthelyezése nehezebb kérdés. 
 
Bártfai István: Amennyiben minden anyagot azonnal megkapnak, lehet nincs szükség az 
ülések időpontjainak módosítására. 
 
Gerstmayer Beáta: Kérdése, hogy áll az iskola? 
 
 
Eöry Dénes: Február elején jelent meg a közbeszerzési kiírás, múlt héten volt az ezzel 
kapcsolatos bejárás a cégek részére, várhatóan március első napjaiban kerül lezárásra a 
közbeszerzési eljárást. Cél a tavaszi munkakezdés. 
 
További hozzászólás nem érkezett, az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző   
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 09-én 17:00 
órakor a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
 

Képviselők: 
    Eöry Dénes polgármester 

Schüszterl Károly alpolgármester 
Abonyi Géza 

    Bártfai István 
Gerstmayer Beáta 

    Schandl Jánosné 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal: 
 

dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 

Meghívott:                              dr. Csurgay András Zsolt ügyvéd 
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Eöry Dénes: Köszönti a testület tagjait, Megállapítja, hogy a testület 5 fővel jelen van, 
(Bártfai István jelezte, hogy később érkezik), határozatképes, az ülést megnyitja. Elmondja, a 
mai rendkívüli ülés napirendjeit idő szűkében a bizottságok nem tudták tárgyalni. A 
napirendet a testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja.  
 
 
 
1. Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2020. évi 
önkormányzati hozzájárulásáról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: A napirend tárgyalásának sürgősségét indokolja, a február 14-én érkezett 
megkeresésben a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal kérte, hogy a testületi határozatot 
küldjük meg részükre, melyben a testület elfogadja a 101.673,- Ft összegű, 2020. évi 
támogatást. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2020. (III. 9.) határozata 
 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
2020. évi önkormányzati hozzájárulásáról 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. jóváhagyja a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

(a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetés előterjesztésében szereplő, 
a Visegrád Város Önkormányzata tekintetében megállapított 101.673,-Ft összegű 
támogatást biztosítását, mely a Társulás által fenntartott intézmények működtetéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.  

 Továbbá elfogadásra javasolja a Társulás 2020. évi költségvetés előterjesztésében 
foglaltakat.  

 
2. felkéri a Polgármestert a fenti döntéshez kapcsolódó intézkedések megtételére. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
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2. Szabályzatokról 
Előterjesztő: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
dr. Szabó Ferenc: Az ÁSZ tájékoztatása szerint a közeljövőben várhatóan bekéri a 
szabályzatokat az önkormányzattól. Hiányzott a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos, 
illetve a Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat. Ezeket a belső ellenőr 
elkészítette részünkre. A Gépjárművek használatáról szóló szabályzat felülvizsgálatra szorult. 
Aktualizálva lett, illetve két elem került beépítésre, az egyik a saját gépjárművel történő 
munkába járás esetén a költségtérítés 15 Ft/km, illetve a bérlettel munkába járóknak 100 %-os 
térítése került be szabályzatba.  
 
Schandl Jánosné és Gerstmayer Beáta javaslatára a szabályzatban néhány pont kiegészítésre 
került. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2020. (III. 9.) határozata 
 

Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatáról 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatát elfogadja. 
 
(Melléklet: Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
dr. Szabó Ferenc: A következő a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályzat. Az 
elkészült szabályzat forrásai a Közbeszerzésekről szóló törvény, az Államháztartási törvény, 
SZMSZ, egyéb ezzel foglalkozó kormányrendelet. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2020. (III. 9.) határozata 
 

Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatáról 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatát elfogadja. 
 
(Melléklet: Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatáról) 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
dr. Szabó Ferenc: A következő a Vagyonnyilatkozatokról szóló szabályzat.  
 
Bártfai István képviselő megérkezett. 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2020. (III. 9.) határozata 
 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 11. § (6) 
bek. alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban 

foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozó 
szabályzatról 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szóló az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 11. § (6) bek. 
alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 
személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozó 
szabályzatát elfogadja. 
 
(Melléklet: Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 11. 
§ (6) bek. alapján a vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban 
foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtására vonatkozó 
szabályzatáról) 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 
3. A gátberuházáshoz szükséges Visegrád 028/5 hrsz-ú, MNV Zrt. tulajdonában lévő 
ingatlan tulajdonosi hozzájárulásához szükséges szerződéskötésről 
Előterjesztő: Eöry Dénes polgármester 
 
Eöry Dénes: A tulajdonosi hozzájáruláshoz szükséges a szerződéskötés, melyet Balassáné 
Hegyi Adrienn készített elő.  
 
A testület tagjai kérik a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy lehetőség szerint kerüljön 
az önkormányzat tulajdonába az ingatlan a későbbiekben.  
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2020. (III. 9.) határozata 
 

Visegrád 028/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó 
szerződéskötésről 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a mellékelt tartalommal szerződést köt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
2. a beruházás lebonyolítása után, lehetőség szerint, önkormányzati tulajdonba vétellel 
3. felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés és a tulajdonosi hozzájáruláshoz 

kapcsolódó dokumentumok aláírására 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
A nyílt ülést a polgármester bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 

    Eöry Dénes                  dr. Szabó Ferenc 
   polgármester                                    jegyző   
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