
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

83/2020. (V. 22.) határozata 
 

Forgalom korlátozásokról 
 

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 visegrádi lakosok védelme érdekében az alábbi forgalomkorlátozás kerül bevezetésre: 
 
1. a 11. út 43+547 szelvényében a Fő utca Esztergom felöli csatlakozásánál, a behajtás 

mindkét ágon tilos, a Fő utca Református Templom előtti szakasza az országos közút 
irányába egyirányú, 

2. a 11-es főútról a Berkenye utcába mindkét irányba „Behajtani tilos, kivéve engedéllyel” 
tábla kerül kihelyezésre, 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), 

3.  fentiekben meghatározott korlátozások 2020. május 23. reggel 8.00 órától, május 25. 
reggel 8.00 óráig érvényesek, 

4. Visegrádon, belterületi utcákban a parkolás továbbra is tilos, kivéve az engedéllyel 
rendelkezőknek, a nagyparkolók nyitva vannak. 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 22. 

 

mailto:aljegyzo@visegrad.hu


 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

84/2020. (V. 22.) határozata 
 

Motorkerékpárok tiltásáról a Mátyás király utcában 
 

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 Magyar Közúttól a Mátyás király utca két végén „Motorkerékpárral behajtani tilos” 

(2 db.) táblák kihelyezését kezdeményezem, és egyben kérem a Magyar Közúttól, 
vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy a visegrádi lakosok motorkerékpárral történő 
behajtása milyen kiegészítő táblával/szabályozással történhet. 

 
2. Magyar Ákos építőmérnöknek megbízást adok a hatósági eljáráshoz szükséges 

forgalomtechnikai tervlapok, és műleírás elkészítéséhez. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 
A kiadvány hiteles: 

             2020. május 22. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

85/2020. (V. 22.) határozata 
 

Új parkoló és új közterület megnyitásáról, parkoló elnevezéséról, a parkolóhoz vezető 
táblák tartalmáról 

 
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 CBA üzlet melletti új parkoló elnevezése: „Centrum parkoló”, 
2. A Magyar Közúttól, a mellékelt forgalomtechnikai engedélyezési terv (műszaki leírás, 

és FT-1 forgalomtechnikai tervlap) alapján az újonnan, Visegrád központjában 
megépített „Centrum parkoló” tájékoztató jelzőtáblák (4 db.) kihelyezését a 11. számú 
főúton kezdeményezem. 

3. A Visegrád, Rév u. 6. 91/2 hrsz ingatlan úttá nyilvánítását kérelmezem, a tárgyban a 
földhivatali eljárást elindítom. 

4. A kisajátítás útján tulajdonba került új közterületnek a földhivatali eljárást lezárulta után 
forgalomképesség szempontjából történő minősítése történjen meg, és az ingatlanügyi 
hatósági nyilvántartásban rögzített állapotnak megfelelően az ingatlanvagyon-
kataszterben is kerüljön átvezetésre, Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról 2. § 
(7) és (9) szakasza alapján. 

5. Az új közterület elnevezését – Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól alapján – Visegrád Város Önkormányzata bizottsági 
tagjainak, és a Civil Szervezeteknek véleményezésre kiküldöm. 

 
(A határozat melléklete: műszaki leírás, és FT-1 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 22. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

86/2020. (V. 22.) határozata 
 

Illés Dániel megbízási szerződéséről 
 

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. Illés Dániel Visegrád, Sziget utca 9. 1 em. 2. a. lakossal megbízási szerződést kötök 1 

hónap határozott időtartamra, június hónapra. 
2. A megbízás célja: Visegrád területén a közterületek takarítása, és kertészeti 

segédmunka végzése, a labdarúgó pálya kerítésének a – gátépítés miatti – 
áthelyezésében közreműködés. 

3. A megbízási díjat – a mely bruttó 1.000 forint/óra – a költségvetés tartaléka terhére 
biztosítom. 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 
A kiadvány hiteles: 

             2020. május 22. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

87/2020. (V. 22.) határozata 
 

A „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”, azonosítószám: KEHOP-1.4.1-
15-2016-0002) pályázat műszaki ellenőri, és ügyvédi szerződéseiről 

 
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 „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon”, azonosítószám: KEHOP-1.4.1-15-
2016-0002) pályázat kapcsán a projektmenedzsment által lefolytatott ajánlatkérés 
eredményeként: 
1. az ajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó BQ Mérnöki Iroda Kft-vel 

(Szeged, Bécsi Krt. 23/A.) Megbízási Szerződést kötök a FIDIC Mérnöki és Műszaki 
ellenőri feladatok ellátása a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, 
KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosítószámú pályázathoz, 

2. az ajánlatkérés alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Szabó Csaba Ügyvédi Irodával 
(1054 Budapest, Báthori utca 20.) Megbízási Szerződést kötök az ügyvédi/jogi 
feladatok ellátására a „Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” című, 
KEHOP-1.4.1-15-2016-00002 azonosítószámú pályázathoz. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 
A kiadvány hiteles: 

             2020. május 22. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

88/2020. (V. 22.) határozata 
 

A Takarékbank Zrt. kérelméről 
 

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 Takarékbank Zrt. kérelméhez, amely a Visegrád belterület 99 hrsz-ú ingatlanán 

fennálló, Visegrád Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog törlésére 
irányul, nem járulok hozzá. 

2. A 2019. március 27-én megalkotott Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatának 3. 
mellékletének módosítását kezdeményezem, az önkormányzat elővásárlási jogával 
érintett ingatlanok jegyzékének – a Visegrád belterület 99 hrsz-ú ingatlanával történő – 
kiegészítésével. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 
A kiadvány hiteles: 

             2020. május 22. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

89/2020. (V. 22.) határozata 
 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt 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: 
  

1. pályázat benyújtását rendelem el az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására (a pályázat kódja: 
LVF/17717/2020-ITM), 

2. a pályázatot Visegrád-Nagymaros között üzemelő közforgalmú, közútpótló 
kompátkelés támogatására kerül benyújtásra, 

3. a pályázatot a tervezett működtetési támogatás költségkalkuláció szerint nettó 
18.418.015 forint támogatás iránt kell benyújtani, az előírt 20 %-os önrészt, saját 
forrásként az átkelést üzemeltető Atlantis-Visegrád Club Kft. kötelezettségvállaló 
biztosítja. 
 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 22. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

90/2020. (V. 22.) határozata 
 

Napelem park létesítéséről 
 

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 Visegrád 854, 855 hrsz-ú ingatlanok területén létrejövő Napelem park létrehozásához 
elvi támogatást adok. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 

 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. május 22. 

 


