
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

94/2020. (VI. 17.) határozata 
 

A visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői pályázatáról 
 

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 visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetőjének a pályázati eljárás lefolytatása 

után, az alkalmazotti közösség, nevelőtestületi, szülői munkaközösség, és a Visegrádi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértő véleménye, és a szakértői vélemény 
alapján: Orbán Miklósné pályázót nevezem ki, 

2. 2020. július 1-től július 31-ig Orbán Miklósnét – tekintve, az óvodavezető nyugdíjba 
vonulása miatti felmentési időre – óvodapedagógusi munkakörben, 2020. augusztus 
1-től 2020. november 30-ig megbízott óvodavezetőnek, 2020. december 1-től 2025. 
december 1-ig óvodavezetőnek nevezem ki, 

3. illetménye megállapítására és a juttatásokra a jogszabályi előírások az irányadók. 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
 
 

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. június 17. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

95/2020. (VI. 17.) határozata 
 

A Gát II. beruházás miatt a Sportpályán történő munkákról 
 

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 Sportpályán a Gát II. beruházás miatt bekövetkezett változások miatt 2 millió forint 

keretösszeget a költségvetés általános tartalékból biztosítok az alábbi feladatokra: 
- kerítés áthelyezés, 
- térkövezés, 
- tároló áthelyezése. 

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

Eöry Dénes       dr. Szabó Ferenc 
    polgármester             jegyző 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. június 17. 

 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

96/2020. (VI. 17.) 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. A 89/2020. (V. 22.) határozatot az alábbiak szerint módosítom: 
2. pályázat benyújtását rendelem el az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására (a pályázat kódja: 
LVF/17717/2020-ITM), 

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

4. a pályázatot a tervezett működtetési támogatás költségkalkuláció szerint nettó 
19.210.701 forint támogatás iránt kell benyújtani, az előírt 20 %-os önrészt, 
4.604.504 forintot 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. június 17. 

 


