
KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2020. (VIII. 27.) határozata 

 

A Magyar Falu Pályázatról 

„Óvodaépület felújítása” és „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” 

programokra 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. pályázatot nyújt be a Magyar Falu Programon belül: 

„Óvodaépület felújítása” és „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” pályázatokra, 

a Visegrádi Fellegvár Óvoda épületének férőhely bővítésére, óvodai tornaszoba 

fejlesztésére, 

2. a vázlattervterv változatok közül a 2-számú vázlatterv elkészítésével, ajánlata alapján a 

Stabil Mérnökiroda Kft-t bízza meg, 

3. a vázlatterv elkészítésének díját a költségvetés tartaléka terhére biztosítja, 

4. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert, hogy a tervezővel a Tervezési Szerződést 

megkösse a vázlatterv elkészítésére. 

 

 

Határidő: a vázlatterv elkészítésére 2020. szeptember 3.,  

a pályázat benyújtására 2020. szeptember 4. 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. augusztus 27. 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2020. (VIII. 27.) határozata  

 

Visegrádi Városfejlesztő Kft. (székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81.; cégjegyzékszám: 

13-09-139872) (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetőjének és a felügyelőbizottsági 

tagok megbízásáról 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Társaság taggyűlési jogait gyakorló 

szerve úgy dönt, hogy: 

 

1. a Társaság új vezető tisztségviselője (ügyvezetője): 

 

Szabados Ákos Andor 

születési neve: Szabados Ákos Andor 

születési idő: ……………….. 

anyja neve: …………………. 

lakhely: …………………….. 

adóazonosító jel: …………… 

 

Az ügyvezető a társaság ügyvezetésére a mai naptól 2020. 12. 31. napjáig tartó határozott 

időre jogosult. 

A Társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult. 

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető jogosult gyakorolni. 

Az ügyvezető ezen tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el.” 

Az ügyvezető díjazásra nem jogosult. 

 

2. a Társaság új felügyelőbizottsági tagjai a következők legyenek: 

 

A) Név: Abonyi Géza 

 születési neve: …………. 

 születési idő: …………… 

 anyja neve: ……………... 

 lakhely: ………………… 

 A megbízatás kezdő időpontja: 2020. 08. 27. 

 A megbízatás lejárta: 2025. 08. 27. 

 

B) Név: Némedy Zoltán 

 születési neve: ………….. 

 születési idő: …………… 

 anyja neve: …………….. 



 lakhely: ……………… 

 A megbízatás kezdő időpontja: 2020. 08. 27. 

 A megbízatás lejárta: 2025. 08. 27. 

 

C) Név: Zeller Tibor 

 születési neve: …………… 

 születési idő: …………….. 

 anyja neve: ……………… 

 lakhely: …………………. 

 A megbízatás kezdő időpontja: 2020. 08. 27. 

 A megbízatás lejárta: 2025. 08. 27. 

 

A felügyelőbizottság tagjai a feladatukat díjazás nélkül látják el.” 

 

3. a Társaság iratainak a meghozott határozatok alapján szükségessé váló módosításait, így a 

Társaság egységes szerkezetbe foglalt új, szerződésminta alapulvételével készült létesítő 

okiratát elfogadja. 

  

4. felhatalmazza Eöry Dénes polgármestert az alapító okirat és a kapcsolódó dokumentumok 

aláírására. 

  

5. a taggyűlés nevében Szabados Ákos Andorral kötendő megbízási szerződés aláírására Eöry 

Dénes polgármestert jogosítja fel. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. augusztus 27.  

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-én megtartott 

rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2020. (VIII. 4.) határozata 

 

„Népi építészeti programról” 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) a Teleki László Alapítvány „Népi építészeti programra”, az online felületen 

Támogatási Kérelmet nyújt be, 

2) a támogatás tárgyát képező ingatlan: Visegrád, Pázmány Péter u. 3. (Visegrád 610 

hrsz., „Lang-ház”), 

3) a program teljes költségvetése bruttó 38 millió forint, az önerő 18 millió forint, az 

önerőt a költségvetés tartaléka biztosítja. 

 

Határidő: a Támogatási Kérelem benyújtása 2020. szeptember 14. 

Felelős: Eöry Dénes polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

 

 

 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 

    polgármester             jegyző 

 

 

 

 

A kiadvány hiteles: 

             2020. augusztus 27.  

 

 

 


