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VISEG\AD 
Város 

POLGÁRMESTERE 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Előterjesztette: Eöry Dénes 
Összeállította: Hajzsel Mária 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) 
önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban terjesztem elő a 
képviselő-testület által a korábbiakban meghozott, lejárt határidejű határozatokról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseimről szóló beszámolómat 

Visegrád, 2020. július 3. $;~ 
Eöry énes 

polgármester 

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 

Végrehajtva 



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 

Végrehajtva 

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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/20~0. (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 

Végrehajtva 



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 

Végrehajtva 

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 1 7. 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, 

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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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 

Végrehajtva 



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. 

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

Az iskolabusz hirdetésekre nem jelentkezett vevő. 

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 

Végrehajtva 



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 

Végrehajtva 

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

A Fellegvár Óvoda karbantartási szünetéről 

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 

Végrehajtva 

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 

Végrehajtva 



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 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelmét, melyben kérik a Polgármesteri Hivatal falára kihelyezni a VÁROSHÁZA
RA THAUS feliratú, nagyméretű, főépítésszel egyeztetett táblát elfogadja. 

Határidő: azonnal 

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

A tábla megrendelve, folyamatban. 

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 jegyző 

Végrehajtva 

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 

Végrehajtva 

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 
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 

Végrehajtva 
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. 

Végrehajtva 



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 ~~~~~~ honlapra, és a 
facebookra is. 

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

Végrehaitva 

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 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 
kémi 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 díjmentesség ének 
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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2020." (II. 20.) határozata 

A Visegrád 05817 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 

A kisajátítási kérelem benyújtva, az eljárás folyamatban van. 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Z-50/2020. (II. 20.) határozata 

Csukavölgy utcai-Kilátó utcai támfal - a közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a 15/2019. (I. 30.) határozatában a közbeszerzésekről 2015. CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) harmadik rész 115. § (2) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást 

indított „Csukavölgy utcai - Kilátó utcai VIS MAIOR jellegű támfalkárosodás 
helyreállítása (987 /2, 973 hrsz.), ( ebr42 azonosító: 396 379" tárgyban, 

2. a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési 

eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott, 
3. a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (2085 Pilisvörösvár Szent Imre Utca 27. 

7632.); a Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft. (3300 Eger Kertész Utca 146.) és a 

NÉ&PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2635 Vámosmikola Alkotmány Utca 20.) 

ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 
4. az eljárás nyertesének a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft. (2085 Pilisvörösvár 

Szent Imre Utca 27. 7632.) nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ezen gazdasági szereplő 

nyújtotta be a legjobb ár- érték arányú ajánlatot, 
5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse, 

6. a szerződés megkötéséhez szükséges forrást a 2020. évi költségvetésének terhére 

biztosítja. 

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

A beruházás folyamatban van. 

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 

Végrehajtva 



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 

Végrehajtva 

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 

Végrehajtva 

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) 

Határidő: azonnal 

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

Végrehajtva 

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: 
4. a mellékelt tartalommal szerződést köt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
5. a beruházás lebonyolítása után, lehetőség szerint, önkormányzati tulajdonba vétellel 
6. 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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Z-56/2020. (III. 9.) határozata 

A gátberuházáshoz szükséges döntésről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a GÁT II. beruházással kapcsolatban, az előzmények ismeretében úgy dönt, 
hogy nem a kivitelező: ZÖLD ÚT-ÉPÍTŐ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság hibájából alakult ki a késedelem, 

2. a Vállalkozó Szerződés kivitelezésében póthatáridőt tűz ki: 2020. november 30., 
továbbá, mivel nem a kivitelező hibájából állt elő a késedelem, így ezért kötbért 
nem számít fel. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző, Cabello Dávid projektmenedzser 

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Z-57/2020. (III. 9.) határozata 

Leköszönt polgármester kérelméről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. Félegyházi András leköszönt polgármester kérését, amely a ki nem vett szabadságának 

pénzbeli megváltására vonatkozik, 53 nap szabadság pénzbeli megváltását elismeri, és annak 
kifizetés érő 1 rendelkezik, 

2. a szabadság pénzbeli megváltását a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Z-58/2020. (III. 13.) határozata 

Városfejlesztési program előkészítéséről 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
7. a legjobb ajánlatot tevő Tenderauditor Kft.-vel (adott ajánlata alapján) Megbízási 

Szerződést köt Visegrád Város Fejlesztési Terv koncepciójának előzetes 

megvalósíthatósági és fenntarthatósági tanulmányára, valamint üzleti tervre vonatkozó 
szakértői feladatok elvégzésére, a költségvetés tartaléka terhére, 

8. felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási Szerződés megkötésére. 

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

A program elkészült. 



Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Z-59/2020. (III. 13.) határozata 

Csukavölgy utcai - Kilátó utcai támfal építésével kapcsolatos telekalakításról 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. a Visegrád 972/1 hrsz-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező záradékolatlan 

vázrajz alapján 38 m2 területrészt vásárol, 
2. a területrész értéke 7.200 forint/m2m, azaz 273.600 forint, mely összegnek megfelelő 

munkát kertépítési feladatokban, és tereprendezésben biztosítja a Visegrád 972/1 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosának, a városgondnokság útján, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a záradékolatlan vázrajz alapján az előszerződést 
megkösse, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a záradékolt vázrajz, és ennek megfelelően 
lefolytatott földhivatali eljárást követően a telekalakítással vegyes adás-vételi szerződést 
megkösse, 

5. az előszerződés elkészítésére, a telekalakítással vegyes adás-vételi szerződés 

elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatal felé történő benyújtására dr. Csurgay 
András Zsolt ügyvédnek megbízást ad. 

(A záradékolatlan vázrajz a határozat mellékletét képezi.) 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
60/2020. (III. 25.) határozata 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda felújításáról 

Ajogalkotásról 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 felújítására a bekért ajánlatok alapján, a legkedvezőbb ajánlatot 
adó Ing-Rat Bt-vel ajánlata alapján-nettó 29.256.806 Ft. összegért Vállalkozási Szerződést 
kötök, 

2. Visegrád Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 112020. (II.20.) 
önkormányzati rendeletének 13. számú mellékletének 13. során az önrész továbbá a Visegrád 
Városi Konyha felújításának előirányzata rendelkezésre áll, 



3. A szükséges többletet 12.159 .144 Ft-ot a költségvetési rendelet 16. számú mellékletének 
fejlesztési céltartalék sora terhére biztosítom, amely összeg pályázati pénzből rendelkezésre 
áll, 

4. tekintettel arra, hogy az átalakítás évtizedek óta várat magára és elengedhetetlen az óvoda 
további szabályos működéséhez, így a kivitelezéshez szükséges szerződés mihamarabb 
történő megkötése jogos érdeke Visegrád Város Önkormányzatának. 

(A Vállalkozási Szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

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

A felújítás folyamatban van, a kivitelezési határidő: 2020. augusztus 20. 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
61/2020. (IIl._25.) határozata 

Visegrád belváros forgalmi rendjének kialakításáról 

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. 2020. március 28-tól, visszavonásig, a koronavírus járvány terjedésének megelőzése 

érdekében, a Visegrád Rév utca, Fő utca, Nagy Lajos utca, Mátyás király utca teljes hosszában 
„Megállni tilos" jelzőtábla, (KRESZ 15. (1) bek a) pont, 60. ábra), „kivéve engedéllyel" 
kiegészítő táblával történő kihelyezését elrendelem, 

2. engedélyre jogosultak: visegrádi állandó, vagy tartózkodás hellyel rendelkező gépjármű 
tulajdonosok (továbbiakban: jogosult), 

3. engedély elbírálása: a jogosult kérelmet ír az címre, melyben kéri az 
engedély kiváltását, mellékelni szükséges: fotó a gépjárművének forgalmi engedélyéről, 
illetve a lakcímkártyájáról, 

4. az engedély kiadása: e-mailen keresztül sorszámozott dokumentummal, melyet az engedély 
jogosultja kinyomtat, és a gépjárművében a szélvédő mögé elhelyez. 

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

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
62/2020. (III. 25.) határozata 

Visegrád 1804 hrsz-ú belterületi ingatlan pályázati kiírásáról 

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 Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 24/2020. (II. 19.) számú határozata 
alapján pályázatot írok ki a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2025 Visegrád 1804 
hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére. 

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
63/2020. (III. 25.) határozata 

Csurgay Ügyvédi Irodával kötött Megbízási Szerződésről 

Ajogalkotásról 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. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 21.) önkormányzati 
rendelete Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésévben szereplő kiadás, 
Csurgay Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. 1. em. 5.) által nyújtott jogi 
tanácsadás, ügyvédi szolgáltatás, 

2. a Csurgay Ügyvédi Irodával - adott ajánlata alapján- Megbízási Szerződést kötök. 

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

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
64/2020. (III. 25.) határozata 

Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett 
átszervezésének véleményezéséről 

Ajogalkotásról 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 Váci Tankerületi Központ által megküldött javaslatot, amely a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozik, egyetértésben a 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatával, a tervezett átszervezést nem 
támogatom. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
65/2020. (III. 31.) határozata 

Apátkúti patakban veszélyes fák kivágásáról 

Ajogalkotásról 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. Visegrád belterületen az Apátkúti patak, Fő utca és a 11-es főút közötti szakaszon a mederben 
felgyülemlett sekély hordalékból kihajtott kb. 130 db. fa/bozót egy része megdőlt, veszélyes, 
a hordalékot megfogja, kiléphet a patak a medréből, 

2. kármegelőzés miatt a fák kivágását elrendelem, 
3. a munka elvégzésével a Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által megkötött 

keretszerződésben megjelölt vállalkozót bízom meg. 

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

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
66/2020. (IV. 8.) határozata 

Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon 

Ajogalkotásról 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, #maradj otthon, kampány érdekében az alábbi forgalomkorlátozás kerül 
bevezetésre: 

5. a 11. számú főútról (42+ 178 szelvény) csak a Rév utcába csak engedéllyel történő behatást 
engedélyezem, az engedélyre jogosultak: visegrádi lakcímkártya (állandó vagy tartózkodási), 
munkavégzés célja (melyet munkaszerződéssel igazol), egyéb rendkívüli esetekben írásos 
jegyzői engedély címre írt kérelemmel), 

6. 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, 

7. 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, 

8. a 11. út 43+966 szelvényében a Kőbánya utcára „Zsákutca" tábla kerül kihelyezésre, 
9. a 11. út 44+258 szelvényében a 175/2 hrsz-ú utcára „Zsákutca" tábla kerül kihelyezésre, 
10. a Silvanus Hotel behajtójánál a nagy parkoló után a 11116 jelű országos közút végszelvény 

(5+684) közelében teljes út zár, 
11. a 11-es főútról a Berkenye utcába mindkét irányba behajtani tilos, kivéve engedéllyel, 
12. a korlátozás 2020. április 10. reggel 8.00 órától, április 13. este 24.00 óráig érvényes. 

Melléklet: FT-1 számú forgalomtechnikai tervlap 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
67 /2020. (IV. 8.) határozata 

Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon 

Ajogalkotásról 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. Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon, 

2. a korlátozás 2020. április 10. reggel 8.00 órától, április 13. este 24.00 óráig érvényes. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
68/2020. (IV. 10.) határozata 

Visegrád lezárásáról, #maradj otthon 

Ajogalkotásról 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, továbbá a Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a 
kijárási korlátozás meghosszabbításáról 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést 
hozom: 

2020. április 10-én 8.00 órától - 2020. április 13-án 24.00 óráig Visegrád Várost 
lezárom, egyúttal a közterületeken való tartózkodást megtiltom! 

Döntésem nem érinti: 

13. a 11-es főút átmenő forgalmát, melynek célja nem Visegrád, 
14. a visegrádi lakcímmel (állandó, vagy tartózkodási) rendelkezőket, 
15. a visegrádi ingatlan tulajdonosokat, 
16. aki visegrádi lakcímmel nem rendelkezik, viszont a városban egyedül élő hozzátartozó ellátást 

végzi, 

17. Visegrádon munkát végzőket, 
18. megkülönböztető jelzéssel ellátott autókat, 
19. a szállítólevéllel történő áruszállítást. 

A határozat megsértőivel szemben a Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási 
korlátozás meghosszabbításáról 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 71/2020. (III. 27.) Korm. 
rendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmazni. 

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

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
69/2020. (IV. 15.) határozata 

Költségvetési kiadás átcsoportosításáról, Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
többlet támogatásáról, otthoni munkavégzéshez szükséges technikai eszközök (laptopok) 

vásárlásáról 

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, továbbá a Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a 
kijárási korlátozás meghosszabbításáról 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést 
hozom: 

1. a Visegrádi Polgármesteri Hivatal feladathelyre, az Önkormányzat dologi kiadásainak terhére 
1.000.000 forint összeget Visegrád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből 

átcsoportosítok, 
2. a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Egyesület részére a koronavírus járvány 

védekezési költségei biztosítására 500.000 forint összeget biztosítok Visegrád Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetés 15. melléklete 15-ös sorára a 19-es egyéb támogatási 
sorról, 

3. a Visegrádi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, az otthoni munkavégzéshez szükséges 
technikai eszközöket (laptopok) 2.000.000 forint keretösszegig biztosítok a költségvetés 
általános tartaléka terhére. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
70/2020. (IV.17.) határozata 

Visegrád lezárásáról, #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, továbbá a Kormány 
118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben 
meghozható önkormányzati intézkedésekről 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
döntést hozom: 

1. Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon, 



2. a Fellegvár, és a Panoráma út is lezárva, 

3. a korlátozás 2020. április 18. reggel 8.00 órától, április 19. este 24.00 óráig érvényes. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
71/2020. (IV. 21.) határozata 

TiViAn Kft-vel kötött Megbízási Szerződés megszüntetéséről 

Ajogalkotásról 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 TiViAn Kft-vel 2016. 07. 18. napján kötött közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó 
Megbízási Szerződést- közös megegyezéssel- 2020. április 22-vel megszüntetem, 

2. két havi megbízási díjnak megfelelő összeg, a megszüntető szerződés aláírásától 

számított 5 munkanapon belül megfizetésre kerül. 

Határidő: azonnal 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
72/2020. (IV. 21.) határozata 

A koronavírus járvány hatásainak enyhítése miatti 
adománygyűjtésről 

Ajogalkotásról 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 koronavírus járvány következtében önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került Visegrádiak 

megsegítésére a Keresztelő Szent János Visegrád alapítvánnyal közösen adománygyűjtő 

akciót hirdetek, 



2. mindazon magánszemélyek és cégek felajánlásait, adományait várjuk, akik és amelyek 

segíteni szeretnének a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került Visegrádiaknak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
73/2020. (IV. 21.) határozata 

A BAU-VIP Generál Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés megszüntetéséről 

Ajogalkotásról 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 Magyar László Tornacsarnok felújítása" tárgyban építési beruházásra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2019. 10. 04. napján megkötött 
Vállalkozási Szerződést - a járványügyi helyzetre (COVID 19) tekintettel közös 
megegyezéssel megszüntetem, 

2. a munkaterületet a szerződés megszüntetéséről számított 5 napon belül visszaveszem, 
3. az elvégzett munka a műszaki ellenőr által elvégzett elszámolás alapján kerül elszámolásra. 

Határidő: azonnal 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
74/2020. (IV. 21.) határozata 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői pályázatáról 

Ajogalkotásról 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 intézményvezetői munkakörére pályázatot írok ki, 



2. a pályázati felhívás megjelenik: .;_:,,_;,,.;;,._;_;_~::..;;:;_,=;;;;_:;;;;,;:_~::;::, :;:_~~:_.;:..:;.,::;_;;:,:,,;;;.-,,;:::.:;_;;,,;;;,:;~=, Oktatási Közlöny, 
3. a részletes pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

V égreha i tva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
75/2020. (IV. 21.) határozata 

A Visegrád, Rév utca 8. számú háznak az újonnan kialakításra kerülő Sétány felé néző 
falfelületének vakolásáról 

Ajogalkotásról 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 Visegrád, Rév utca 8. számú háznak az újonnan kialakításra kerülő Sétány felé néző 

falfelülete vakolásra kerül, 
2. a munka szakértői javaslat alapján kerül elvégzésre, 
3. a munka anyagköltségét a költségvetés tartaléka terhére biztosítom, 

4. az ingatlan tulajdonosai és Visegrád Város Önkormányzata között - erre a munkára 
vonatkozó Megállapodás, a jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
76/2020. (V. 8.) határozata 

Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon 

Ajogalkotásról 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: 
20. a 11. út 40+579 szelvényében a Panoráma útra terelőtáblákkal vezetjük az „erdei 

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

21. a 11. út 41+7 4 3 szelvényében a Fő utca csatlakozásánál, mely jelenleg is az országos közút 
felé egyirányú, az Esztergom felől érkezőket terelőtáblával vezetjük a Panoráma úti 
csatlakozás felé, 

22. 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 

,:;:;:;::..J~.J_:;;;;;,;;.~_;_;;;:;:_~:..::::.:.:::;;= címre írt kérelemmel), 
23. 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, 

24. 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, 

25. a 11. út 43+966 szelvényében a Kőbánya utcára „Zsákutca" tábla kerül kihelyezésre, 
26. 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, 
27. 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, 
28. a 11-es főútról a Berkenye utcába mindkét irányba behajtani tilos, kivéve engedéllyel, 
29. 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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
77/2020. (V. 8.) határozata 

Magyar Falu pályázatról 

Ajogalkotásról 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 

A pályázat benyújtva. 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
78/2020. (V. 8.) határozata 

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

Ajogalkotásról 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 Józsefingatlantulajdonossal 
megkötöm. 

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

A szerződés aláírás előtt. 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
79/2020. (V. 8.) határozata 

Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról 

Ajogalkotásról 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 

Végrehajtva 

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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
81/2020. (V. 8.) határozata 

A 2025 Visegrád, 1804 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről 

Ajogalkotásról 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 
Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
82/2020. (V. 15.) határozata 

Visegrád lezárja útjait, #maradj otthon 

Ajogalkotásról 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: 
30. a 11. út 40+579 szelvényében a Mogyoróhegyi útra terelőtáblákkal vezetjük az „erdei 

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

31. 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 Mogyoróhegyi úti 
csatlakozás felé, 

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

33. 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, 

34. a 11. út 43+966 szelvényében a Kőbánya utcára „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 címre írt kérelemmel), 

35. 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 címre írt kérelemmel), 

36. fentiekben meghatározott korlátozások 2020. május 15. délután 14.00 órától, május 18. 
reggel 8.00 óráig érvényesek, 

3 7. Visegrádon, belterületi utcákban a parkolás továbbra is tilos, kivéve az engedéllyel 
rendelkezőknek, a nagyparkolók megnyitásra kerülnek. 

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

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
83/2020. (V. 22.) határozata 

Forgalom korlátozásokról 

Ajogalkotásról 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. (Ill. 11.) 
számú kormányrendelet 1. § tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

A visegrádi lakosok védelme érdekében az alábbi forgalomkorlátozás kerül bevezetésre: 

38. 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, 

39. 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 címre írt kérelemmel), 

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

41. 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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
84/2020. (Y. 22.) határozata 

Motorkerékpárok tiltásáról a Mátyás király utcában 

Ajogalkotásról 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. (Ill. 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 építőmémöknek megbízást adok a hatósági eljáráshoz szükséges 
forgalomtechnikai tervlapok, és műleírás elkészítéséhez. 

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

Folyamatban van. 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
85/2020. (V. 22.) határozata 

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

Ajogalkotásról 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. 9112 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 

Folyamatban van. 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
86/2020. (V. 22.) határozata 

Illés Dániel megbízási szerződéséről 

Ajogalkotásról 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 

Végrehajtva 

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 

Ajogalkotásról 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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
88/2020. (V. 22.) határozata 

A Takarékbank Zrt. kérelméről 

Ajogalkotásról 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 

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
89/2020. (V. 22.) határozata 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázatról 

Ajogalkotásról 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 
Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
90/2020. (V. 22.) határozata 

Napelem park létesítéséről 

Ajogalkotásról 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 
Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
91/2020. (VI. 4.) határozata 

Óvoda beruházásról 

Ajogalkotásról 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 Fellegvár Óvoda felújításához a kiegészítő munkák, előre nem látható feladatok 

elvégzésére bruttó 2.597.751 forint összeget biztosítok, 
2. a Városi Konyha ablakainak cseréjére bruttó 3 .241.142 forint összeget biztosítok, 
3. a pénzügyi forrás a költségvetés fejlesztési tartaléka. 

Határidő: azonnal 

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

Szerződés megkötve a beruházás folyamatban van. 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
92/2020. (VI. 15.) határozata 

Rendszergazdai és rendszerüzemeltetési feladatokról 

Ajogalkotásról 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 Önkormányzatánál, a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Konyhán, és a Fellegvár 
Óvodában, 2020. június 15-től határozatlan időre a rendszergazdai és rendszerüzemeltetési 
feladatokkal nettó 200.000 forint/hó vállalkozási díjért szerződést kötök Muckstadt Gábor egyéni 
vállalkozóval. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
93/2020. (VI. 15.) határozata 

„A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása" közbeszerzési eljárás megindításáról 

Ajogalkotásról 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 Magyar László Tornacsarnok felújítása" tárgyban Nemzeti, Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont nyílt eljárást (hirdetménnyel induló) teszek közzé, 

2. a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Szabó Csaba Ügyvédi Irodát bízom meg. 
(Az ajánlattételi felhívás a határozat mellékletét képezi.) 

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

A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ajánlatok bontása július 10. 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
94/2020. (VI. 17.) határozata 

A visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői pályázatáról 

Ajogalkotásról 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 l-től július 31-ig Orbán Miklósnét - tekintve, az óvodavezető nyugdíjba 

vonulása miatti felmentési időre óvodapedagógusi munkakörben, 2020. augusztus l-től 
2020. november 30-ig megbízott óvodavezetőnek, 2020. december l-től 2025. december 1-
ig óvodavezetőnek nevezem ki, 

3. illetménye megállapítására és a juttatásokra aj ogszabályi előírások az irányadók. 

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

Végrehajtva 

Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
95/2020. (VI. 17.) határozata 

A Gát II. beruházás miatt a Sportpályán történő munkákról 

Ajogalkotásról 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: 

3. A Sportpályán a Gát II. beruházás miatt bekövetkezett változások miatt 2 millió forint 
keretösszeget a költségvetés fejlesztési tartalékból biztosítok az alábbi feladatokra: 

kerítés áthelyezés, 

térkövezés, 
tároló áthelyezése. 

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

Végrehajtva 



Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 
96/2020. (VI. 17.) határozata 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázatról 

Ajogalkotásról 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: L VF /17717 /2020-

IJ'M), 
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 

Végrehajtva 


