
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

76/2020. (V. 8.) határozata 
 

Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
Visegrád lezárja útjait a visegrádi lakosok védelme érdekében az alábbi forgalomkorlátozás 
kerül bevezetésre: 
1. a 11. út 40+579 szelvényében a Panoráma útra terelőtáblákkal vezetjük az „erdei 

pihenőterületekre” érkező forgalmat, az útcsatlakozás megelőzően Budapest irányába 
előjelezzük azt, 

2. a 11. út 41+743 szelvényében a Fő utca csatlakozásánál, mely jelenleg is az országos 
közút felé egyirányú, az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a Panoráma 
úti csatlakozás felé, 

3. a 11. számú főútról (42+178 szelvény) a Rév utcába kizárólag engedéllyel lehet 
behajtani, az engedélyre jogosultak: visegrádi lakcímkártya (állandó vagy tartózkodási), 
munkavégzés célja (melyet munkaszerződéssel igazol), egyéb rendkívüli esetekben 
írásos jegyzői engedély (aljegyzo@visegrad.hu címre írt kérelemmel), 

4. a 11. út 43+547 szelvényében a Fő utca Esztergom felöli csatlakozásánál, a behajtás 
mindkét ágon tilos, az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a Panoráma úti 
csatlakozás felé, a Fő utca Református Templom előtti szakasza az országos közút 
irányába egyirányú, 

5. a 11. út 43+896 szelvényében a Bányatelep utcai csatlakozásnál, a behajtást mindkét 
irányba tilos, az utca Harangvirág utcáig tartó szakasza az országos közút irányába 
egyirányú, az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a Panoráma csatlakozás 
felé, 

6. a 11. út 43+966 szelvényében a Kőbánya utcára „Zsákutca” tábla kerül kihelyezésre, 
7. a 11. út 44+258 szelvényében a 175/2 hrsz-ú utcára „Zsákutca” tábla kerül kihelyezésre, 

az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a Panoráma úti csatlakozás felé, 
8. az „erdei pihenőövezet” megközelítésére szolgáló útvonal vége a Silvanus Hotel 

behajtójánál a nagy parkoló után a 11116 jelű országos közút végszelvény (5+684) 
közelében teljes út zár, 

9. a 11-es főútról a Berkenye utcába mindkét irányba behajtani tilos, kivéve engedéllyel, 
10. a korlátozás 2020. május 9. reggel 8.00 órától, május 10. este 20.00 óráig érvényes. 

 
Melléklet: FT-1 számú forgalomtechnikai tervlap 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 8. 

mailto:aljegyzo@visegrad.hu


 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

77/2020. (V. 8.) határozata 
 

Magyar Falu pályázatról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
pályázatot nyújt be Visegrád Város Önkormányzata a Magyar Falu programon belül a 
közterületi eszközökre, és játszótér felújításra. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 
 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

78/2020. (V. 8.) határozata 
 

Visegrád, Fő utca 49/A. számú ingatlanra szolgalmi jog alapításáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
Visegrád Város Önkormányzatának tulajdonában álló Visegrád 32/1 hrsz-ú „kivett 
beépítetlen terület” megjelölésű 627 m2 terület nagyságú ingatlan terhére, ingyenesen – a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:160-163. §-aiban megjelölt – az 
ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célú telki szolgalmat 
jegyeztetek be a szomszédos Gerlei József (2025 Visegrád, Fő u. 49/C. 1. em. 5.) tulajdonát 
képező Visegrád 32/2/A/5 hrsz-ú „öröklakás” megjelölésű 70.73 m2 területnagyságú 
természetben Visegrád, Fő utca 49/C. 1. em. 5. szám alatt található ingatlan javára. A telki 
szolgalmi jogot alapító szerződést Gerlei József ingatlantulajdonossal megkötöm. 

 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

79/2020. (V. 8.) határozata 
 

Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
határozatlan időre megbízom, ajánlata alapján, a Szabó Csaba Ügyvédi Irodát Visegrád 
Város Önkormányzatánál közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

80/2020. (V. 8.) határozata 
 

Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolójáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolóját a 2019. évi rendőrségi 
munkáról elfogadom. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 8. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

81/2020. (V. 8.) határozata 
 

A 2025 Visegrád, 1804 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
 
1. a 2025 Visegrád, 1804 hrsz-ú belterületi ingatlant, a kiírt, és elbírált pályázati 

eljárásnak megfelelően, a pályázatában megjelölt bruttó 2.500.000 forint áron, 
2. Abonyi Balázs 2025 Visegrád, Schulek u. 20. szám alatti lakos részére értékesítésre 

kerül, 
3. az adásvételi szerződés ennek megfelelően kerül megkötésre.  

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 8. 


