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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   1/2008. 
Határozatok száma:  1-20/2008. 
Rendelet száma:  1/2008 
    
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. január 31.-én 

megtartott nyílt ülésér�l 
 
 
1.)  Szociális ebédkihordás jogosultság felülvizsgálata 
2.)  Közm�vel�dési jelentés alapján alapító okirat módosítása, pályázat kiírása a m�vel�dési 

ház igazgatói állásra 
3.)  Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény kérelme határid� 

hosszabbításra (pedagógiai program elkészítésére) 
4.)  Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény alapítvány ügye 
5.)  Bels� ellen�rzési terv jóváhagyása 
6.)  Honlap üzemeltetés 
7.)  Vízhasználat kérdése Hilton szálloda kérelme 
8.)  Appartman hotel csatorna beruházási kérelme 
9.)  T�zoltósági kérelmek Szentendre 
10.) A Képvisel�-testület 2008. évi munkatervének elfogadása 
11.) A Polgármesteri Hivatal éves teljesítmény-céljai meghatározása 
12.) Polgármester/ alpolgármester illetménye 
13.) Reneszánsz év programtervei 
14.) ARS Danubia Alapítvány Visegrád (Klenjánszky Tamás szakmai életrajza) 
15.) Beszámoló a lejárt idej� határozatok végrehajtásáról 
 
Egyebek:  
- Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységér�l  
- Duschák Tamás kérelme 
- Tájékoztató az Áprily Lajos Ált. Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény kiváló 

min�sítésér�l 
- Tájékoztatás az Áprily Lajos Ált. Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 

pályázat újbóli benyújtásáról 
- Önkormányzati Bizottságok tájékoztatója a 2007. évi munkáról 
- Horgászegyesület ajándéka – Óvoda 
- Lelkes László kérelme 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. január 31.-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 
 
    Hadházy Sándor polgármester 
    Kalotai Árpád alpolgármester  
    Abonyi Géza 
    Ifj. Bártfai István 
    Dobri Imre  
    Lelkes László 
    Mezei Anna 
    Tavas Péter 
    Zeller Tibor 
      
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
             Meghívottak: Fótos Tünde  
    Kárpát Zoltán 
    Mikesy Tamás 
    Schmidt Anna 
     
 
Távol maradt képvisel�: E�ry Dénes  
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 9 f�vel jelen 
van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
1/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a napirendet elfogadta. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

 
1. tsp: Szociális ebédkihordás jogosultság felülvizsgálata 

El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérdezte az el�terjeszt�t kíván-e kiegészítést tenni, illetve van –e 
Bizottsági vélemény? 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a Bizottsági ülésen még nem tudtak pontos adatot az 
ebédkihordás számát illet�en, ezek az adatok már megvannak, 30 f� részére hordják ki az 
ebédet és 5 f� van, aki csak átmenetileg kapja. Javasolták, hogy a rendeletben 35 f�re 
maximálják az igénybevev�k számát. Megvizsgálták, hogy akik jelenleg kapják az ebédet, az 
indokolt, továbbra is javasolják számukra az ebédkihordást.  
 
A témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül 1/2008. (I.31.) számú, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló rendelet módosítását elfogadta. (Rendeletet ld. mellékletben) 
 
 
2.) tsp. Közm�vel�dési jelentés alapján alapító okirat módosítása, pályázat kiírása a 

m�vel�dési ház igazgatói állására 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  

 
Hadházy Sándor: Köszöntötte a M�vel�dési Ház igazgatóját Mikesy Tamást. Elmondta, 
hogy volt egy ellen�rzés a közm�vel�dés területén, amely néhány hiányosságot állapított 
meg, többek között azt, hogy az intézményvezet� határozatlan idej� kinevezéssel végzi a 
munkáját, - de a jogszabályok el�írják azt, hogy határozott idej� munkakört kell létesíteni,-  5 
évre szóló kinevezést lehet létesíteni ilyen feladatok ellátására. Elmondta, hogy az Igazgató 
Úrral ezt megbeszélték és számítanak a pályázatára. A másik kérdés az intézmény alapító 
okiratának a módosítása, melyet a Bizottság áttekintett, melyet tartalmaz az el�terjesztés.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy alapító okirat módosítást a Bizottság egyhangúlag támogatta, az 
igazgatói pályázattal kapcsolatban kérték, hogy az alapító okiratban megjelölt tevékenységi 
körökhöz szükséges végzettségek legyenek benne.  
 
A témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
2/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Mátyás Király M�vel�dési Ház és 
Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását jóváhagyólag elfogadja. 
 

    Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
3/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Mátyás Király M�vel�dési Ház és 

Városi Könyvtár igazgatói állására pályázatot ír ki az el�terjesztésben szerepl� pályázati 
kiírás szerinti tartalommal. A pályázat költségeit a 2008. évi költségvetésében biztosítja. 

 
 

Határid�: ülést követ� 15 nap 
Felel�s: jegyz� 

 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy van még egy javaslata, amely a vezet�i pótlék és egy 
átsorolási módosításra irányul, egy hiba korrekcióról. Kérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta-e ezt a kérdést?  
 
Lelkes László: Elmondta, hogy nem foglalkozott a Bizottság ezzel a kérdéssel. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a következ� Testületi ülésen foglalkozzanak ezzel, kérte 
az illetékes Bizottságokat, hogy foglaljanak állást ebben a kérdésben.  
 
3.) tsp Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény kérelme 

határid� hosszabbítására (pedagógiai program elkészítésére) 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

Hadházy Sándor: Kérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban Bizottsági vélemény?  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy nem tartják szükségesnek ennek a részletes, a hosszabbítási 
kérelem elfogadását javasolta.   
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
4/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény számára a helyi tanterv és a Pedagógiai Program 
felülvizsgálatának határidejét 2008. március 31.-ig meghosszabbítja. 
 

Határid�: 2008. március 31. 
Felel�s: jegyz� 

 
 
4.) tsp. Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 

alapítvány ügye 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 

 
Hadházy Sándor: Még ez el�z� napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatta a Képvisel�-
testületet, hogy a Szakmai Min�sít� Testület min�sítette a m�vészetoktatással foglalkozó 
intézményeket és kiválóra min�sítették az Áprily Lajos Általános Iskolát. Gratulált, 
köszönetét és elismerését fejezte ki mindenki irányába aki ebben a munkában részt vett. 
Elmondta, hogy jogszabályi módosításra került sor, amely szerint költségvetési szerv nem 
hozhat létre alapítványt, és Kiss György Ügyvéd Úrral konzultált ez ügyben, aki elmondta 
hogy ez valóban így van. Ennek értelmében sem az Iskola, sem pedig az Önkormányzat, sem 
pedig egyéb közintézmény nem hozhat létre alapítványt. Így az a lehet�ség maradt, hogy 
magánszemélyek, illetve egyéb szervezetek hozhatnak létre alapítványt amellyel az 
Önkormányzat együttm�ködési megállapodást köthet, vagy támogatásban részesítheti. Ennek 
tükrében javasolta, hogy Képvisel�-testület az Általános Iskola alapítványának m�ködését 
100 ezer forint összeggel támogassa, melyet magánszemélyekkel együtt tudnának létrehozni.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy ez az alapítvány ötlet részér�l korábban már felmerült, de ez 
sajnos különböz� technikai okok miatt elmaradt. Elmondta, hogy � egy havi képvisel�i 
tiszteletdíjának a felajánlásával hozzájárulna ennek a támogatásához.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a Képvisel�k támogatóként csatlakozzanak az  
alapítványhoz.  
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 



2008. január 31. 

6

 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
5/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Áprily Iskolaáért Alapítvány 
létrehozására rendelt vagyont és azt kiegészítve összesen 100.000,-- Ft összeget felajánl az 
alapítvány magánszemély általi létrehozására, mivel az önkormányzat a jelenlegi 
jogszabályok értelmében nem hozhat létre alapítványt. Egyben tudomásul veszi, hogy a 
korábban e célra létrehozni kívánt alapítvány nyilvántartásba vételét a Pest Megyei Bíróság 
a 13Pk.60.479/2007/2. számú végzésében elutasította.  
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
5.) tsp. Bels� ellen�rzési terv jóváhagyása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 
Hadházy Sándor: Kérdezte a Bizottság elnökét, hogy kíván-e hozzászólni? 
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a bels� ellen�rzési tervet a Bizottság megtárgyalta, a 
vélemény csatolásra került.  
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
6/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel� Testülete az önkormányzat 2008. évi bels� 
ellen�rzési tervét a melléklet szerint elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: Jegyz� 
 
 

6.) tsp. Honlap üzemeltetése 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 

 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy két Bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel, a javaslat 
arra irányul, hogy írjanak ki egy pályázatot a honlap üzemeltetésére vonatkozóan, és addig 
amíg ez le nem zárul, addig a jelenlegi üzemeltet�vel kössenek egy határozott idej� 
szerz�dést.  
 



2008. január 31. 

7

Abonyi Géza: Kérdezte, hogy volt-e reklám bevétele ennek a honlapnak és ha igen, akkor ki 
részesült benne?  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy több megbeszélésük volt ezzel a számítástechnikai 
társasággal, ahol vitatták ezt a kérdést, hogy reklámbevétel nem keletkezett, nem sikerült 
ennek az értékesítése.  
 
Abonyi Géza: Kérdezte, hogy ezek szerint azok a vállalkozók, akik hirdettek a honlapon nem 
fizettek?  
 
Hadházy Sándor: Azt mondta, hogy mikor ezt a honlap üzemeltetés kialakítást elhatározták, 
az volt az elképzelés hogy ez els�sorban turisztikai célból szükséges. Amikor ez ügyben 
tárgyaltak a vállalkozókkal, több kérésük és javaslatuk volt az Önkormányzat irányába. Az 
egyik az volt, legyen egy jó honlap a város üzemeltetésében, a másik javaslat pedig az volt, 
legyen egy turisztikai referens. Ez közös érdek, hogy minél több vendég jöjjön Visegrádra.  
Ennek tekintetében az Önkormányzat bevállalta ennek az üzemeltetését, és nem kértek pénzt a 
turisztikai vállalkozóktól ennek a fenntartásához. Úgy gondolja, hogy ez az elhatározás helyes 
volt, és továbbra sem támogatná hogy ezt üzleti alapra helyezze az Önkormányzat, legalábbis 
a városon belül.  
 
Abonyi Géza: Kérdezte a meghívott Kárpát Zoltán informatikust, hogy addig, amíg a 
pályázat kiírás el nem d�l, meg tudnák e oldani saját erejükb�l ennek a honlapnak az 
üzemeltetését?  
 
Kárpát Zoltán: Elmondta, hogy nem tartaná jó ötletnek, mert az id� túl rövid, minél el�bb ki 
kell írni a pályázatot.  
 
Abonyi Géza: Kérdezte, hogy ezt a jelenlegi honlapot meg lehetne-e tartani, hiszen ez már ki 
van fizetve a készít� cégnek? 
 
Kárpát Zoltán: Elmondta, hogy ennek a részleteit fel lehet vázolni, de ha valaki más fogja 
üzemeltetni a honlapot, akkor � majd nyilván nem ezt a formát fogja majd használni, de 
tartalmi szerkezet megmaradhat.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy azt lehet tenni, hogy az Önkormányzat megbízza a 
Kulturális Bizottságot, hogy a pályázat kiírás szövegét fogadja el és jelentesse meg.  
 
Lelkes László: Kiegészítette a javaslatot azzal, hogy rendeljenek mellé id�t, és arra az id�re 
hosszabbítsák meg a szerz�dést a jelenlegi üzemeltet�vel, amíg erre nem találnak más 
vállalkozót.  
 
Kalotai Árpád: Hozzátette, hogy a jelenlegi szerz�désben az áll, hogy annak a határideje 
addig tart, amíg az Önkormányzat azt fel nem mondja, tehát nem tartalmaz felmondási 
határid�t. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a pályázat beadási határideje február 25.-e legyen. Az új 
szerz�dést pedig 30 napos felmondási határid�vel kösse meg az Önkormányzat.  
 
E�ry Dénes megérkezett.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
7/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a városi honlap üzemeltetésére pályázatot kíván kiírni, 
amely elkészítésével, annak pontos tartalmának, formájának meghatározásával megbízza  a 
Közm�vel�dési-, Ifjúsági- és Sport Bizottságot.  
A pályázat beadási határideje : 2008. február 25. 
 
 
 

Határid�: februári testületi ülés 
Felel�s: polgármester 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
8/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
 

Visegrád Város Önkormányzata a városi honlap üzemeltetésére vonatkozóan 2007. 
decembere és a kiírandó pályázat elbírálásáig terjed� id�szakra megállapodást köt az Event 
Agent Számítástechnikai Kft.-vel, 30 napos felmondási határid�vel, egyéb tekintetben, a 
korábbi szerz�désben foglalt feltételekkel.  
A szerz�dés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

 
7.) tsp. Vízhasználat kérdése Hilton szálloda kérelme 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ezzel a kérelemmel a Városfejlesztési Bizottság már 
foglalkozott, kérdezte a Bizottság Elnökét, kíván-e kiegészítést tenni?  
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy ezt a VFB és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megvizsgálták a 
szerz�déseket és megvan annak a lehet�sége, hogy az Önkormányzat az igényelt vizet 
értékesítse és szerz�dést kössön. Javasolták, hogy egy határozatban biztosítsák a beruházót 
azzal, hogy az árat kés�bb tudják kialakítani és leegyeztetni, de az igényelt termálvizet a 
szálloda részére az Önkormányzat biztosítani tudja. Elmondta, hogy a pontosítás érdekében 
felvette a kapcsolatot a beruházó cég képvisel�jével Bognár Csabával, aki elmondta, hogy ezt 
a vizet 22 m2 felület�,  18 m3-es terület� medencéjükbe kívánják felhasználni gyógyító célra.  
 



2008. január 31. 

9

Hadházy Sándor: Javaslatot kért arra vonatkozóan, hogy ezzel kapcsolatban ki folytasson 
tárgyalásokat? 
 
Lelkes László: Vállalta, hogy ezt a feladatot a Pénzügyi Bizottság teljesíti.  
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
9/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a rendelkezésére álló 50.000 m3 gyógyvízb�l a Tourist 
Projekt 2004. Kft. kérésére a Wellness Hotel, Visegrád Projekt ( 1289 hrsz. ) számára a kért 
25.086 m3/év termálvíz mennyiséget biztosítja. A szerz�déses feltételek kidolgozására 
további tárgyalások lefolytatása szükséges, melynek lebonyolításával a Pénzügyi Bizottságot 
bízza meg.  
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
 
8.) tsp. Apartman hotel csatorna beruházási kérelme 

(El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérdezte a Bizottság elnökét tesz –e kiegészítést.  
 
E�ry Dénes: Annyi kiegészítést kívánt tenni, hogy megérkezett erre az árajánlat mely 
végleges kötelez� érvény� ajánlat 12.780.000,- forint + Áfa – ennek az 50 %-át javasolják a 
Testületnek határozatban vállalni a 2008. évi költségvetés terhére, ez az ár március 31-ig 
érvényes. Elmondta, hogy egy rendeletben kés�bb meg kell majd határozni, hogy a lakosság 
hogy járuljon hozzá a kés�bbi rákötések során, 150 ezer forintra gondoltak,- ezzel 
megvalósulna az az arány miszerint a beruházás 60-70 %-át a lakosság fizeti.  
 
Lelkes László: Kérdezte, hogy ezzel egy id�ben a Schulek utca megnyitásra kerül-e,  illetve 
ha megtörténik a csatorna vezeték lerakása, - a víz bent lesz, de hiányozni fog még az áram, a 
közvilágítás és a szilárd burkolat. Úgy gondolja ezek még szükségesek ahhoz, hogy ez az utca 
a város képéhez méltó legyen. Mik lesznek a további lépések, és ezek megvalósítása mennyi 
id� még?  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az elmúlt id�ben meglév� szilárd burkolatú utak 
helyreállításához lehetett pályázni 50% sajáter�b�l, 50 % pályázati támogatással. Ez a 
lehet�ség megváltozott, most már olyan utak építésére lehet pályázni, ahol már a víz,- 
csatorna, a közm� kiépítése megtörtént de nincs szilárd burkolat. Elképzelése szerint az év 
második felében tudnak csak pályázni a burkolatépítésre. Elmondta, hogy ebben az évben 
nem tudnak pályázni a Berkenye utcát és még más utcákat illet�en sem.  
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett:  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
10/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a Schulek utca csatornázására a 2008. évi 
költségvetésében nettó 6,5MFt-ot biztosít. 
 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
9.) tsp, T�zoltósági kérelmek Szentendre 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 

Hadházy Sándor: Kérte a VFB elnökét, hogy ismertesse véleményt.  
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a Bizottsági ülésre meghívták a Szentendre T�zoltóság 
Parancsnokát, hosszan tárgyaltak és a Parancsnok Úr ismertette, hogy a m�ködési 
költségekb�l hiányzó részt Szentendre nem tudja teljes egészében pótolni, ezért lakosság 
arányosan kérnek támogatást a 2008. évi m�ködésükhöz. Ezen kívül tárgyaltak a Visegrádon 
létesítend� t�zoltó �rsr�l. A Bizottság javasolta, hogy amennyiben a költségvetés 
elkészítéséig a tervez�i ajánlatok beérkeznek – ez kb. 500 ezer forintos nagyságrend� tétel – 
akkor a sportpálya sarkán tervezett és javasolt ún. katasztrófaközpont tervezési költségeit a 
2008. évi költségvetésbe betennék. Ez egy ment�, t�zoltó,- és rend�rállomást jelentene, 
melynek a kivitelezését több ütemben lehetne megvalósítani. Elmondta, hogy a Parancsnok 
Úr úgy nyilatkozott, hogy amennyiben Visegrád városa biztosítja a családi ház méret� és 
költségvetés� épületet, � az üzemeltetést biztosítja (6 f� t�zoltót, illetve két t�zoltó 
gépkocsit). Elmondta, hogy a F�építész feladata volt, hogy tájékozódjon a ment�állomás 
kialakítását illet�en államilag milyen lehet�ségek vannak. 
 
Hadházy Sándor: Kiegészítésként hozzátette, hogy ha az Önkormányzat kialakítja a 
ment�állomást, akkor az Állam annak az üzemeltetését vállalja abban az esetben, ha ez az 
Országos Fejlesztési Tervben szerepel – ebben a terven Visegrád szerepel.  
A t�zoltósággal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja ezt a kérdést is, hiszen 
Visegrádon komoly értékek vannak – illetve folyamatosan történik ez az értékteremtés. 
Emberéletek szempontjából is nagyon fontosnak tartja, hogy a t�zoltóság perceken belül 
beavatkozhat akkor ha helyben van a t�zoltó�rs. Úgy gondolta, hogy a t�zoltó�rs és a 
ment�állomás kialakításában meg lehet szólítani a helyi vállakozókat is, hogy járuljanak 
hozzá a beruházási költségekhez. A rend�r�rs kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy a 
rend�rség megfelel� osztályával konzultáltak, és az volt a javaslat, hogy amennyiben az 
Önkormányzat a rend�rség kialakítását elvégzi, akkor egyrészr�l felszabadulna a bölcs�de 
épülete, másrészt a mellette lév� ingatlan az Önkormányzat tulajdonba kaphatná. Az új épület 
a rend�rség tulajdona lenne. A beruházás megvalósítása során el�ny lenne több szempontból 
is, ha a három létesítmény egy épületben lenne. Elmondta, hogy a helyszín ami szóba jött az a 
sportpálya bejáratától jobbra található terület, mely erre alkalmas lenne, azonban ez nem 
Önkormányzati tulajdon. Erre az lehet a megoldás, hogy a Kincstári Vagyonigazgatóságtól 
megigénylik ezt a területet, - ezt egy járható útnak látja.  
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Kalotai Árpád: A helyszínnel kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint ha ide 
építenék ezt a létesítményt,  az rontaná a városképet. Felvetette, hogy a Gizella- telepi Kórház 
mögött van egy épületcsoport, melyet a Kórház vezet�sége felajánlott egy ment�állomás 
kiépítésére. Véleménye szerint ez jobb megoldás lenne, - itt elférne a t�zoltóság épülete is – 
ugyanúgy Visegrádon lenne, de mégsem lenne szem el�tt, nem rontaná a városképet.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy err�l a lehet�ségr�l az Ügyrendi Bizottság már tárgyalt, 
ennek a el�készítése, a terep rendezése nagyobb költség lenne,  mivel azon a területen az utat 
meg kellene javítani, az régi épületeket el kellene bontani.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy véleménye megegyezik Kalotai Árpádéval, � sem támogatja 
hogy a sportpálya  mellé építsék az állomást.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt akkor lehet majd eldönteni, ha már készült egy 
tanulmány ezekr�l a tervekr�l. Elmondta, hogy mind a két lehet�séget meg kell vizsgálni, 
javasolta, hogy a VFB ezeket a kérdéseket vizsgálja meg és tegyen egy javaslatot.  
Javasolta, hogy az el�készít� munkát kezdjék el, és a 2008. évi költségvetésbe erre 
teremtsenek forrást.  
Pár mondattal felvázolta a t�zoltóság pénzügyi helyzetét az állami támogatásra vonatkozóan 
is. Javasolta, hogy támogassa az Önkormányzat a T�zoltóságot, és kérjék hogy a Szentendrei 
Önkormányzat és a T�zoltóság vezetése a felmerül� problémákat egyeztessék.  
 
Mivel a témában több kérdés nem volt, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
11/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a  Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos 
T�zoltóságát  2008. évben  558.325.Ft-al  támogatja, amennyiben a kistérség többi 
önkormányzatának mindegyike támogatást biztosít a t�zoltóság kérelmében foglaltak 
szerint a településre es� résszel. Egyúttal az önkormányzat felkéri Szentendre Város 
Hivatásos T�zoltóságát, hogy folytasson egyeztetést Pomáz Város Önkéntes T�zoltóságával 
a pénzügyi problémák megoldására vonatkozóan. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
10.) tsp. A Képvisel�-testület 2008. évi munkatervének elfogadása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

Dobri Imre: Kérte, hogy a millenniumi program tárgyalását tegyék át április hónapra.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy január hónapban szerepelt a 2007. évi 
költségvetési rendelet módosítása, amely február hónapra tolódik, hogy 2007. december 31.-i 
záró adatok kerülhessenek bele.  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
12/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a testület éves munkatervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal az ülésen elhangzott 2 módosítással elfogadja. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
11.) tsp. Polgármesteri Hivatal éves teljesítmény-céljainak meghatározása 

El�terjesztés: E�ryné dr Mezei Orsolya 
 
Hadházy Sándor: Az el�terjesztésben foglaltakhoz hozzáf�zte, hogy véleménye szerint 
egy-két ponton, illetve megfogalmazáson módosítani kellene.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta ezt a kérdéskört, és úgy 
döntött, hogy egy évben kétszer áttekintik a pontok teljesítését az Önkormányzaton belül és 
javaslatokat tesz majd a Képvisel� testület felé.  
 
A témában több kérdés, hozzászólás nem történt, szavazás következett: 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

13/2008. (I. 31.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Polgármesteri Hivatal 2008. évi 
teljesítmény céljait jóváhagyólag elfogadja  az alábbiak szerint: 
 

1.) A hivatal átszervezési feladatainak költségtakarékos és racionális megvalósítása; 
 
2.) Önkormányzati bevételek növelése, a kintlév�ségek, hátralékok csökkentése; 
 
3.) Az e-közigazgatás kistérségi rendszere bevezetésének és alkalmazásának el�segítése , 

a  helyi lehet�ségek maximális kihasználásával; 
 
4.) Ügyintézésben a szolgáltató jelleg er�sítése és a polgárbarát igazgatás eszközeinek és 

módszereinek fokozott érvényesülése, határid�k betartása 
 

5.) Képvisel�-testületi munka el�segítése érdekében munkafegyelem er�sítése ( 
els�sorban a bizottsági referensek tekintetében ) valamint a testületi döntések alapos 
és kiterjed� el�készítése, illetve a döntések pontos és gyors, hatékony végrehajtása. 

 
Határid�: folyamatos 
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Felel�s: jegyz� 
 
12.) tsp. Polgármester/alpolgármester illetménye 

El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya 
 
Hadházy Sándor átadta az ülés vezetését Kalotai Árpád alpolgármesternek és elhagyta az 
üléstermet. 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy a polgármester 
illetményét vegyék vissza 13.5-r�l 12.5  szorzóra. Javasolta, hogy maradjon meg az eredeti 
szorzó.  
 
Lelkes László: Röviden ismertette a véleményét, javasolta, hogy a szorzó legyen 12.5. 
 
 
A témában több hozzászólás nem érkezett, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 7 nem szavazattal 
és tartózkodás nélkül a követez� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
14/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel� Testülete elutasítja, hogy 2008. január 01.-
t�l a polgármester illetménye 13 szorzóval kerüljön meghatározásra. 
 

Határid� : azonnal 
Felel�s :jegyz� 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
15/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel� Testülete 2008. január 01.-t�l a polgármester 
illetményét  12,5 szorzóval 483.125,-- Ft-ban határozza meg. 
 

Határid� : azonnal 
Felel�s :jegyz� 

 
Hadházy Sándor visszajött a terembe – Kalotai Árpád tájékoztatta �t, hogy az 
el�terjesztésben szerepl� 12.5 %-os szorzó lett megállapítva.  
 
Kalotai Árpád elhagyta a termet, az alpolgármester alapilletmény  megállapítása következett:  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az alpolgármester illetményére 4.5-tól  6.5-os szorzó 
alkalmazható. A jelenlegi szorzó 6. Elmondta, hogy az Alpolgármesteri Úr munkájával meg 
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van elégedve, javasolta, hogy maradjon a 6-os szorzó, és javasolta továbbra is a költségtérítés 
megállapítását.  
 
Dobri Imre: Módosító javaslata volt, - 5.8-os szorzót javasolt.  
 
A témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett szavazás következett: 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, a következ� 
határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
16/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel� Testülete 2008. január 01.-t�l az 
alpolgármester illetményét 5,8 szorzóval 224.170,-- Ft-ban határozza meg és számára 20 %-
os mértékben havi 44.834,-- Ft költségtérítést állapít meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
 
Ezután Kalotai Árpád visszajött a terembe.  
 
13.) tsp: Reneszánsz év csökkentett programtervei 

El�terjeszt�: Dobri Imre képvisel� (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérdezte a Millenniumi Bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést 
tenni?  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a reneszánsz évre tavalyi évben összeállítottak egy pályázatot, 
melyet a Testület tárgyalt, 2.3 milliós önrészt vállaltak, de a pályázat nem nyert. A reneszánsz 
programiroda nem tudta vállalni a támogatásukat, de a marketingbe beveszik a várost,- 
hirdetik a programokat. Elmondta, hogy a Múzeum minimális programmal készül a 
reneszánsz évre, a KHT két programot vállal, de ezek még nem tisztázottak. Úgy gondolta, 
hogy az általuk el�készített sz�k programot a városnak vállalnia kellene. Ennek a költsége 3 
millió forint lenne, kérte, hogy ez legyen benne a 2008-as költségvetésbe.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy Visegrád város is pályázott a programtervével, és nem 
nyert. Úgy gondolta, hogy a Város saját erejéb�l is meg tudja, és meg is fogja valósítani 
ezeket a programokat.  
 
Dobri Imre: Kiegészítésként még hozzáf�zte, hogy készítettek egy honlapot is, amin egy 
hírlevél is indul, ahol hetente tudják majd az érdekl�d�ket értesíteni a Visegrádon történ� 
programokról.  
 
Mivel a témában több hozzászólás nem volt, a vitát lezárták, szavazás következett:  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
17/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete  a város 2008. évi költségvetésében a Reneszánsz év 
programjainak megvalósításához szükséges 3.000.000.- forintot biztosítja. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
14.) ARS Danubia Alapítvány Visegrád 

El�terjeszt�: Dobri Imre képvisel� (írásbeli) 
 

Dobri Imre: Röviden ismertette az el�terjesztésben foglaltakat.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ezzel kapcsolatban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal is 
folytattak már tárgyalásokat. Elmondta, hogy most egy elvi támogatás lehet�sége áll fenn.  
 
A témában kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
18/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete elvi támogatásáról biztosítja az Ars Danubia 
Alapítványt. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
15.) Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 

El�terjesztés: E�ryné Mezei Orsolya jegyz� (írásbeli) 
 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett:  
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
19/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a lejárt határidej� határozatokról szóló beszámolót 
jóváhagyólag elfogadta. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
17.) Egyebek 

 
1. A polgármester beszámolója két ülés közti tevékenységér�l 
 
A témához hozzászólás nem érkezett.  
 
2. Az általános iskolában felmerült probléma ügye 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy van egy újabb anyag, amivel foglalkozniuk kell, az 
iskolában felmerül� problémával kapcsolatban, elmondta, hogy egy szül� fordult 
problémájával a Hivatalhoz írásban. Elmondta, hogy ezen a napon ebben a kérdésben nem 
tudnak állást foglalni, kérte a Bizottságokat, hogy vitassák meg ezt a dolgot.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy ez a probléma személy szerint �t is érinti, véleménye szerint 
a problémás gyereket el kellene tanácsolni az iskolából.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy ennek a témának a tárgyalását halasszák el és ezzel 
kapcsolatban kérte a jegyz� asszonyt, hogy tárja fel a hivatal lehet�ségeit az ügyben.  
 
3. Városközpont tervpályázat ügye 
 
E�ry Dénes: Röviden tájékoztatta a Képvisel�ket arról, hogy a városközpont tervpályázatára 
beérkezett pályam�vek értékelése, bírálata befejez�dött Budapesten, és elmondta, hogy 
nagyon értékes pályam�vek érkeztek. Elmondta, hogy az Önkormányzat számára a választási 
jog megmaradt és a beérkezett 11 pályam�b�l 5-nek az ötleteit felhasználhatja, három els� 
díjas lett, és további 2 pályam� került megvételre. Kérte a Képvisel�ket, hogy jelenjenek meg 
a kiállítás megnyitóján, illetve tekintsék meg a pályam�veket.  
 
Hadházy Sándor: Kiegészítésként még elmondta, hogy ezzel kapcsolatban közmeghallgatást 
terveznek, de még nincs eredményhirdetés, ezért ennek a napját egyenl�re még nem tudják 
kit�zni.  
 
4. Berkenye utca közvilágítási ügye 
 
Lelkes László: Elmondta, hogy decemberben tárgyalta már a Bizottság a Berkenye utca 
lakóinak kérelmét, miszerint van egy keskeny hosszú rézs� az utca és a lakóingatlanok között, 
melyet a két lakó megvásárolna. Javasolták, hogy az Önkormányzat adja el ezt a területet.  
Elmondta, hogy ez egy elhanyagolt rézs�, ahol nincs közvilágítás, ezt kérik az 
ingatlantulajdonosok megoldani.  
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Hadházy Sándor: Elmondta, hogy jegyz� asszonynak azaz álláspontja, hogy err�l így nem 
lehet dönteni, kérte a Hivatalt, hogy vizsgálják meg az ügyet és a következ� testületi ülésre 
kérte a javaslatot ezzel kapcsolatban.  
 
5. Sportpálya öltöz� ügye 
 
Bártfai István: Kérte, hogy a sportpálya öltöz� igénybevétele miatt legyen meg egy el�zetes 
átadás-átvétel Polgár Zsolttal.   
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban az egyeztetés megtörtént, a következ� 
héten megtörténik a m�szaki átadás-átvétel.  
 
6. Meszárek János visegrádi lakos kérelme 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy Meszarek Jánosnak volt egy kérése, miszerint el�tte nincs 
kiépítve a csatorna.  A csatornára rá szeretne kötni, de mivel el�tte nincs csatornaszem, így 
nem tud. Kéri az Önkormányzatot, hogy ezt a költséget állja.  
Kérte a Testületet, hogy számolják át, hogy ennek a költsége mennyi lehet, és állja a Hivatal 
ennek a költségét.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy nézzék meg ennek az el�zményeit, és azt követ�en 
tárgyalják meg ezt a kérdést.  
 
7. Duschák Tamás kérelme 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy Duschák Tamás a volt körzeti megbízott, 
kiköltözött a szolgálati lakásból, viszont adódott egy probléma, miszerint van lakbér tartozása 
illetve egy áramdíj különbözete is van. Ez nagyságrendileg 180 ezer forintot tesz ki, Duschák 
Tamás kérte,  hogy a Testület hagyja jóvá ennek a tartozásnak a részletben való kifizetését.  
Javasolta, hogy a Testület hagyja jóvá a 6 havi részletfizetést.  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta. 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
20/2008. (I. 31.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete Duschák Tamás volt körzeti megbízott részére 6 
hónapos részletfizetési lehet�séget biztosít a szolgálati lakásának lakbérhátraléka(146.400,-
- Ft )valamint áramdíj-hátralékának ( 39.310,-- Ft ) rendezése érdekében. 
 

Határid�: ülést követ� 6 hónap 
Felel�s: jegyz� 

 
8. Tájékoztatás az Áprily Lajos Ált. Iskola és Alapfokú m�vészetoktatási intézmény pályázat 
újbóli benyújtásáról 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a Képvisel�-testületet, hogy tavalyi évben az Áprily 
Lajos Általános Iskola b�vítésére és akadály mentesítésére beadásra került egy pályázat amely 
nem nyert. Ez a pályázatot újra beadásra került, változatlan tartalommal.  
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9. Horgászegyesület ajándék felajánlása az óvoda részére 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy egy civil szervezet, egy horgászegyesület besz�ntette 
tevékenységét Visegrádon, és a megmaradt vagyonát felajánlotta a Fellegvár Óvoda részére.  
Ezt az összeget az óvoda örömmel fogadta.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a mai munkát 
megköszönte, és az ülést bezárta.  
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        E�ryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester                      jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   2/2008. 
Határozatok száma:  21-27/2007. 
Rendelet száma:   -  
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. február 14.-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 
 
 
 
 
 
 
 
1. tsp: 2008. évi költségvetési rendelet 
2. tsp:A helyi választási bizottság és Szavazatszámláló bizottságok tagjainak választása 
3. tsp: Közmeghallgatás kit�zése Visegrád Városközpont tárgyában 
4. tsp: Visegrád 1082/4 hrsz. 1085 hrsz ig. el�vételi jogról lemondás kérelem  
5. tsp: Vízibástya és városkapu felújítására benyújtandó pályázat 
6. tsp: Visegrádi Sportcentrumban megvalósuló csónakház – pályázat 
7. tsp: Visegrádi fotóalbum megjelentetése 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. február 14-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 
 
    Hadházy Sándor polgármester 
    Kalotai Árpád alpolgármester  
    Abonyi Géza 
    Ifj. Bártfai István 
    Dobri Imre 

E�ry Dénes  
    Mezei Anna 
      
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 

Távol maradt Képvisel�k: Lelkes László 
    Tavas Péter 
    Zeller Tibor 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 7 f�vel jelen 
van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
 
Hadházy Sándor: Köszöntötte a Bizottságok küls�s tagjait, az Intézményvezet�ket és a sajtó 
képvisel�it. A napirendet a következ� napirendi pontokkal javasolta kiegészíteni: 1. 
Fotóalbum elkészítése, 2. Sportcentrumban megvalósuló csónakház pályázat benyújtása, 3. 
Vízibástya és városkapu felújítására benyújtandó pályázat. Javasolta, hogy a kiegészítésekr�l 
egyben szavazzanak. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
21/2008. (II. 14.) számú 

 
HATÁROZAT 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete az ülés napirendjének kiegészítésére vonatkozó 

javaslatokat elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az így kiegészített napirendi javaslatot elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
22/2008. (II. 14.) számú 

 
HATÁROZAT 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete a kiegészített napirendet elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. tsp: 2008. évi költségvetési rendelet 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy tudomása szerint érkezett még egy könyvvizsgálói 
vélemény, mely kiosztásra került, mely azt emeli ki, hogy a költségvetés végleges számai nem 
ismertek és a szükséges dokumentációk nem teljesen kerültek kialakításra, ezért a 
Könyvvizsgáló Úr a végleges véleményét nem tudta elkészíteni.  
Röviden elmondta, hogy a költségvetés tervezése még az elmúlt évben elkezd�dött és a 
költségvetési koncepciót tárgyalták, de nem került elfogadásra. Elmondta, hogy az, hogy az 
idei év nehéz lesz, számos bevétel az idén nem jelentkezik, a költségvetés kiadási oldala 
folyamatosan növekszik. A bevételek nem elegend�ek a kiadási oldal finanszírozására, és a 
m�ködési kiadásokra sem áll rendelkezésre teljes egészében a forrás. Elmondta, hogy ennek 
több oka van, az állam jóval kevesebb m�ködési forrást biztosít az Önkormányzatoknak, 
jelent�s mérték� forráskivonás tapasztalható, els�sorban a feladatellátásra vonatkozó 



2008. február 14. 

 4 

normatív támogatások csökkentek jelent�s mértékben. Elmondta, hogy a másik problémát az 
eredményezi, hogy a turisztikai jelleg� fejlesztések befejezése nem várható erre az évre, ez át 
fog csúszni a 2009-es esztend�re, ez azt jelenti hogy ebben az évben nem tudnak különböz� 
bevételekkel számolni, pl. adóval, amelyekkel a ciklus elején számolni próbáltak. Ezek a 
dolgok a négy éves program átütemezését szükségesség teszi. Az Önkormányzatnak el�ször a 
kötelez� feladati ellátását kell hogy megoldja, ez az oktatás, egészségügy területén és az 
igazgatás területén mutatkozik, tehát a forrásokat els�sorban ezekhez a feladatokhoz kell 
csoportosítani ezután jönnek csak az önként vállalt feladatok mint a civil szervezetek, 
kulturális programok és a millenniumi emlékprogram és a fejlesztések támogatása. Elmondta, 
ha az Önkormányzat úgy gondolja, hogy a fejlesztéseket is valamilyen szinten támogatni 
akarja, illetve az önként vállalt feladatokat is magasabb szinten kívánja megvalósítani, akkor 
pótlólagos forrásokat kell igénybe venni. Ezek els�sorban az Önkormányzati vagyon 
m�ködtetéséb�l származhatnak, másodsorban a pénzpiacon lehetne körülnézni, hogy milyen 
források vannak. Elmondta, hogy az Önkormányzat jelent�s vagyonnal rendelkezik, azonban 
ez a vagyon nem hasznosul, hanem bevétel teljesítés nélkül van, ez f�ként ingatlanvagyon, 
melynek nincs hozadéka. Javasolta, hogy tekintsék át ezt a kérdéskört és kezdjék el a 
hasznosítást annak érdekében, hogy az Önkormányzat bevételei b�vülhessenek. Felkérte a 
Hivatalt és valamennyi Bizottságot erre a feladatra. Elmondta, hogy a másik nagy kérdés a 
m�ködtetés, azaz álláspontja, hogy az oktatás ágazatból forrásokat nem szabad kivonni, 
azonban meg kell vizsgálni azt, hogy a f�tésnél, a világításnál, a tornaterem használatnál, és 
az egyéb m�ködési bevételeknél illetve kiadás oldalnál vannak-e még tartalékok. Javasolta, 
hogy amikor a költségvetés számait elfogadják, nevezzék meg a felel�söket is, akik felelnek 
azért, hogy a keretösszegbe beleférjenek a kiadások és kérjenek minden hónapban vagy 
negyedévente jelentést err�l t�lük, és vizsgálják meg, hogy ezek a számok hogyan teljesültek.  
Elmondta, hogy a költségvetés két nagyon fontos kérdése amellyel most érdemben nem 
tudnak foglalkozni, az egyik a millennium kérdése melynek a programjait az 
Önkormányzatnak a 2008-as költségvetésében kell finanszírozni, a másik a városközpont 
finanszírozása, mely jelen pillanatban nem megoldott. A korábbi koncepciót a Képvisel�-
testület elvetette, nem fogadták el a kötvény-kibocsátás lehet�ségét, így más megoldásokat 
kell keresni. Elmondta, hogy a város fejl�dése és a bevételek b�vítése szempontjából 
kulcsfontosságú tétel a városközpont projekt megvalósítása. A Képvisel�k és az 
Intézményvezet�k  figyelmébe ajánlotta az elkészült anyagot, és kérte, hogy mindenki tegye 
meg a saját területén, amit meg tud tenni. Kérte a Pénzügyi Bizottságot foglalja össze, hogy a 
költségvetés tervezetével kapcsolatban mi a véleménye? 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is egyet ért azzal, hogy ez nagyon nehéz 
költségvetés� év a város számára, több okból is kifolyólag. A bevételi oldal az el�z� évekhez 
képest jelent�s mértékben csökkent, a kiadási oldal pedig növekedett. Elmondta, hogy szembe 
kell nézni azzal, hogy ebben az évben sok mindenre nem lesz mód, - ami ez el�z� években 
lehetséges volt. Elmondta, a hogy a bevételi és a kiadási oldalt külön-külön megvizsgálta a 
Bizottság, melynek az eredménye az lett, hogy többszörös egyeztetésre került sor a Hivatal 
dolgozóival illetve az intézményvezet�kkel is. Úgy gondolta, hogy nehéz lesz megtalálni a jó 
megoldást, véleménye szerint a végleges költségvetéshez még egy-két ülésre szükség lesz.  
Javasolta, hogy a bevételekkel kezdjék a tárgyalást, és ennek tükrében tudják áttekinteni, 
hogy a kiadási oldalon milyen tételekben lehet gondolkodni. Véleménye szerint 
Intézményenként vegyék át ezt a dolgot, kezdve a bevétellel, folytatva a kiadással, és minden 
egyes pont tárgyalása után kifejti a Bizottság véleményét.  
 
Hadházy Sándor: Kérdezte az Intézményvezet�ket, mi a véleményük err�l?  
 
Schmidt Anna: (A felvétel min�sége miatt nem lehet érteni.)  
Úgy gondolta, hogy a tornacsarnok rengeteg energiát visz el, de itt rátért a bevételi oldalra, 
úgy gondolta, hogy a csarnoknál lehetne növelni a bevételt. Elmondta, hogy a csarnok bérleti 
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díjával kapcsolatban már régóta foglalkoznak azzal, hogy ki kellene alakítani egy helyi 
rendeletet, hogy mennyi lenne ennek az ára. Elmondta, hogy a Visegrádi Sportegyesült kb. 
heti 8 órában használja a tornacsarnokot, véleménye szerint ez az id� elveszi a lehet�séget 
azoktól akik pénzért használhatnák a termet.  
Fontosnak tartja, hogy a bevételi oldalon jelenjenek meg azok a pályázati pénzek, amikre 
sikeresen pályáztak. Elmondta, hogy eszközbeszerzésre is nyertek egy összeget, amely már a 
számlájukon is van, és ez csökkenti a kiadási oldalt, ezen kívül az informatikai eszközeiket is 
pályázaton nyert összegb�l vásárolták.   
 
Hadházi Sándor: Egyetértett azzal, hogy a tornacsarnok víz,- gáz és villanyóráját válasszák 
szét az iskoláétól, kérte Schüszterl Károlyt, hogy ezt a lehet�séget vizsgálják meg. A bérleti 
díj kérdésében az Önkormányzat fog dönteni, elmondta, hogy a tornacsarnok közcélokat is 
szolgál és els�sorban a visegrádi lakosok részére kell hogy rendelkezésre álljon, ennek 
tekintetében úgy gondolta, hogy ezt nem bevétel centrikusan kell kezelni.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság véleménye szerint alapvet� 
szemléletváltásra is szükség van az Intézményeknél a takarékosságot, a pénzfelhasználást 
illet�en. Úgy gondolták, hogy közös munkával kell ezt a költségvetést összeállítani.  
 
Hadházy Sándor: Köszöntötte az Óvodavezet�t Dobó Istvánnét, az óvoda költségvetésének 
a tárgyalása következett:  
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy a bevételi oldalt az óvoda nem tudja megtámogatni, bár 
ötleteik voltak – arra gondolta, hogy a nyári id�szakban kiadhatnák az óvodát amikor leállás 
van, de ezt az ötletet elvetették, mivel ebben az id�szakban történik a tisztasági meszelés, 
illetve a nagy takarítás. A kiadási oldallal kapcsolatban kérte a Testületet, hogy járuljanak 
hozzá a logopédust teljes állásban alkalmazhassák, mert véleménye szerint nagy szükség van 
arra, hogy a gyerekek beszédhibáit id�ben javítsák, illetve nagyon sok a beszédhibás 
gyermek. Az energiafelhasználással kapcsolatban elmondta, hogy a konyhában nem tudják 
befolyásolni a gáz-, villany és f�tésfogyasztást.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a logopédus teljes állásban való foglalkoztatásával egyetértett 
a Pénzügyi Bizottság, illetve a kapu felújításával kapcsolatban viszont nem támogatják azt a 
kérést, miszerint a Horgászegyesület által felajánlott összeget kiegészítsék erre a célra.  
A jutalom kérdésében elmondta, hogy a jutalom formájával nem értett egyet a Bizottság egyik 
intézménynél sem, egyeztetések után azt a formát javasolja, hogy az üdülési csekk adható 
maximumát kapja mindenki.  
 
Kérdések és hozzászólások következtek:  
 
Mezei Anna: Kérdezte, hogy az iskolában m�ködik e logopédus?  
 
Schmidt Anna: Elmondta, hogy az iskolában félállásban van alkalmazásban egy logopédus, 
aki egyben fejleszt� pedagógus is.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a következ� a M�vel�dési Ház igazgatója Mikesy Tamás, 
megadta neki a szót:  
 
Mikesy Tamás: Elmondta a m�ködési költséggel kapcsolatban, hogy a költségvetésben 
szerepl� összeget nem tartja reálisnak. A fejlesztéssel kapcsolatban pedig elmondta, hogy a 
tervezett összeg a M�vel�dési Ház felújítására csak sz�ken lesz elegend�, az épület nagyon 
rossz állapotban van. A Millennium rendezvényeivel kapcsolatban elmondta, hogy az a jöv� 
évi költségvetés kérdése lesz, melyet nagyon meg kell gondolni. 
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Abonyi Géza: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottságon sajnos nem tudták tárgyalni a 
M�vel�dési Ház kérdését. Elmondta, hogy vannak dologi kiadások amiket nem lehet 
elkerülni, vannak rendezvények illetve egyéb kiadások amibe benne vannak a zenés esték, a 
városnap, a visegrádi hírek,- egyéb rendezvények. Ezek együttes összege 3.2 millió forint, 
úgy gondolták, hogy ebben az évben nem kellene ekkora összeget költeni  rendezvényekre, 
véleményük szerint ennek kb. a fele is elegend� lenne. Javasolták, hogy 3.2 millió forint 
helyett 1.7 millió forint legyen rendezvénycélokra történ� felhasználásra.  
 
E�ry Dénes: Kérte Mikesy Tamást, tegyen egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy mennyi az 
a minimum összeg, amib�l meg lehet valósítani azt, hogy bizonyos rendezvényeket 
szerényebb körülmények között rendezzenek meg.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a terv az, hogy fejlesszék a turisztikai és kulturális 
programkínálatot, de az elhangzott javaslatok arra szolgálnak, hogy ezeket a lehet�ségeket 
csökkentsék. Ha a 2007. évi összeget fordítják erre, akkor az a színvonalat csökkenti, 
véleménye szerint nem kellene ezen spórolni.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy korábban felvet�dött az a lehet�ség is, hogy a Visegrádi 
Hírek oldalszámát lecsökkentsék illetve pénzért lehessen megvásárolni, de ezt elvetették.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a konyha költségvetésének a 
tárgyalása következett:  
 
Szikriszt Józsefné: Elmondta, hogy a bevételi oldal növelésénél felmerült azaz ötlet, hogy 
felveszi a kapcsolatot a dunabogdányi polgármesterrel és átvállalja az iskola étkeztetését, de 
ezt most jelenleg egy  étterem végzi. Abban az esetben ha ez az ötlet megvalósulna, amely kb. 
50 f�t jelent, akkor plusz egy f� felvételére lenne szükség.  Elmondta, hogy új térítési díjakat 
állapítottak meg, ezzel is növelve a bevételt.  
Elmondta, hogy a bejárati ajtó felújításra szorul, ezt nagyon szeretnék megcsináltatni.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot Dunabogdány polgármesterével az 
iskolaétkeztetés kapcsán és ha van rá lehet�ség, dolgozzák ki ezt a kérdést.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a Képvisel�-testületnek, hogy 
vizsgálják meg a konyha vállalkozásba adásának a lehet�ségét.  
 
Mivel a témában több hozzászólás nem érkezett, a GAMESZ költségvetésének tárgyalása 
következett:  
 
Schüszterl Károly: Elmondta, hogy a tavalyi évben elkezdett munkákat be kell fejezniük, itt 
utalt a sportpályára is.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy kalkulálják ki, hogy mennyi forrásra van szükség a munkák 
befejezésére. A sportpályával kapcsolatban elmondta, hogy ezt átadták a Kht-nak, az � 
feladata, hogy karbantartsa.  
 
Bártfai István: A sportpálya tárgyázását, f�nyírást illetve egyéb dolgokat véleménye szerint 
nem kellene a Kht-ra hárítani, ezt meg kellene oldani a költségvetésb�l. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ezzel egyetért, be kell tervezni ezt a költséget a 
költségvetésbe.  
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Abonyi Géza: Véleménye szerint ezeket a költségeket a városnak kellene állnia.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta hogy ezt támogatja, kért erre vonatkozóan egy módosító 
javaslatot.  
 
Több kérdés nem érkezett, a Német Kisebbségi Önkormányzat vezet�je, Burgermeister 
Istvánné következett:  
 
Burgermeister Istvánné: Elmondta, hogy ebben az évben a központi költségvetésben 
kevesebb összeg áll a rendelkezésükre mint az el�z� években, viszont a fennmaradó összeget 
pályázat útján kívánják elnyerni. Kérte a Képvisel�-testületet, hogy a tavalyival egyez� 
támogatást bocsássák rendelkezésükre, hogy a szokásos hagyomány�rz� programokat ebb�l 
idén is meg tudják rendezni.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy ezt a kérést a Bizottság elfogadásra javasolja.  
 
Dobri Imre: Kérdezte, hogy a Nemzetiségi Találkozót idén nem támogatják?  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy erre vonatkozóan kaptak egy levelet Jung Vilmostól. 
 
Mivel több kérdés nem volt, a hivatal költségvetés keretének tárgyalása következett:  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy sok olyan kiadási tétel szerepel a Hivatal 
költségvetésében, amely feltétlenül szükséges a Hivatal m�ködtetéséhez. A személyi oldalt 
véleménye szerint érdemes megvizsgálni. Elmondta, hogy a Testület munkatervében szerepel 
az erre vonatkozó napirendi pont megtárgyalása, err�l már Pénzügyi Bizottsági ülésen is 
beszéltek. Az erre vonatkozó javaslat létszámleépítéseket tartalmaz, melyet már részben 
tartalmazott a költségvetési koncepció is. Elmondta, hogy a f�építész nem áll már teljes 
állásban rendelkezésre, ezért úgy gondolta, hogy segítségképpen 1 f� m�szaki el�adót lehetne 
alkalmazni. A közterület felügyel� foglalkoztatása véleménye szerint a jelenlegi helyzetben 
várhat, a nyugdíjazási körülmények miatt az adó osztály 2 f� helyett 1 f�vel is megoldható, a 
munkavégzésre áprilistól - az okmányirodából vennének át egy kollégan�t. Az anyakönyvi 
feladatok ellátását a nyugdíjba vonuló kollégan�k felmentési idejük alatt még elvégezhetnék, 
illetve egyéb átmeneti megoldással pl. megbízói szerz�déssel ebben az évben megoldható 
lenne, amíg a titkárságon dolgozó anyakönyvi végzettséggel is rendelkez� kollégan� szülési 
szabadságáról vissza nem jön. Illetve tervezi a hivatalon belül a saját illetve még pár 
kollégan� kiképzését is anyakönyvi feladatok elvégzésére. Elmondta, hogy a pénzügyi 
osztályon véleménye szerint a 4 f� alkalmazása indokolatlan, javasolta, hogy a 3 f� pénzügyi 
el�adó létszámát 2 f�re csökkentsék. A Bizottsági véleményét támogatta abban a kérdésben, 
hogy a turisztikai referens foglalkoztatását át kell gondolniuk az jelenlegi anyagi helyzetre 
való tekintettel.  
Elmondta, hogy a dologi kiadásokat tekintve sok olyan tétel van, ami szerz�dések alapján kell 
hogy belekerüljön – itt a könyvvizsgálatra, pályázatfigyelésre, stb. gondolt – mivel ezeket a 
tételeket nem tudja befolyásolni, ezekhez a Testület döntése szükséges – és ezután ezeket 
beépítik majd a költségvetésbe.  
Elmondta, hogy a polgármesteri hivatal küls� bejárata balesetveszélyessé vált, javasolta, hogy 
ez is kerüljön felújításra, mely nem lenne nagy költség – ez a tervezésbe bekerült és a 
Bizottság is támogatta. További fejlesztések között kérte bizonyos informatikai beszerzések 
megvalósítását, ennek egy része az építéshatóság fenntarthatóságához jogszabályi el�írás 
teljesítése lenne, a pénzügyi osztályon pedig egy programcsomag megvásárlása és a 
gyakorlatban történ� használata, mely nagyban megkönnyíteni a munkát.  
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Abonyi Géza: Elmondta, hogy az elhangzottak egyeznek a Bizottság álláspontjával, 
kiegészítésként hozzátette, hogy a Képvisel�i tiszteletdíj 50 % - ról való lemondást javasolják 
a Képvisel�-testületnek tekintettel az anyagi helyzetre. A Közbeszerzési eljárás díját 3 
millióról 1 millió forintra javasolják beállítani, a pályázati részvételi díjaknál az eredetihez 
képest 700 ezer forintos csökkentést, az id�sek karácsonya megrendezéséhez 800 ezer helyett 
500 ezer forintot, a testvérvárosi kapcsolatokból 1 millió 700 ezerr�l 500 ezer forintot, a 
városmarketing és honlap karbantartásra 5.5 millióból 4 milliót javasolnak megtartani, illetve 
az informatikai fejlesztéshez fél millió forintos csökkenést javasolnak.  
 
Kérdések, hozzászólások következtek:  
 
Kalotai Árpád: A létszámleépítésekkel kapcsolatban elmondta, szerinte szükség van 
közterület felügyel�re illetve a turisztikai referensi státusz megsz�ntetésével nem ért egyet. 
Úgy gondolta, hogy ha Visegrád a turizmusból kíván megélni, szükség van erre a munkára.  
 
Mezei Anna: Az id�sek karácsonya megrendezésére való költségkeret csökkentéséhez kívánt 
hozzászólni, ezzel nem értett egyet, véleménye szerint erre az 500 ezer forintos keret nem 
lenne elegend�, kérte a Képvisel�- testületet, hogy erre a célra adják meg a 800 ezer forintot.  
 
Hadházy Sándor: Támogatta Mezei Anna kérését az id�sek karácsonyával kapcsolatban, a 
többi tétel közül pedig kiemelte, hogy � sem támogatja idegenforgalmi szempontból a 
turisztikai referensi státusz megsz�ntetését. A közterület felügyelet megtartása véleménye 
szerint fontos kérdés, a településnek szüksége van rá, többek között turisztikai szempontból 
is. Tudomása szerint a jelenleg alkalmazott kolléga nyugdíjba megy, ilyen értelemben 
gondolkodhatnának egy megfelel� személy kiválasztásában és alkalmazásában. Úgy gondolta, 
hogy ezeket a kérdéseket újra kellene gondolni.  
A bevételek növelésével kapcsolatban elmondta, hogy az adóbevételi lehet�ségeket nézzék át, 
pl. a szállodaépítkezéseknél.  
A f�építészi és az építésigazgatási feladatok összevonását illet�en elmondta, hogy ez 
véleménye szerint nem járható út.  
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett a költségvetési vitát lezárta illetve 
elnapolta.  
 
2. tsp: A helyi választási bizottság és Szavazatszámláló bizottságok tagjainak választása 
El�terjeszt�: E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérdezte Jegyz� Asszonyt, hogy az el�terjesztésben foglaltakhoz kíván-e 
kiegészítést tenni?  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Kiegészítésként elmondta, hogy a választási törvény szerint a 
lakosság száma miatt két részre kell bontani a szavazóköröket, a két szavazókör helyszíne a 
Hivatal illetve az Iskola épülete lesz. Ennek tükrében szükség van egy 3 f�s választási 
bizottságra, illetve a két szavazókörhöz külön szavazatszámláló bizottságot kell választani 
mely 7 és 5 f�vel köteles m�ködni. Elmondta, hogy az el�terjesztés tartalmazza a névsort 
melyet az el�írásoknak megfelel�en állítottak össze, kérte a Testületet, hogy a javaslatot 
fogadja el.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

23/2008. (II. 14.) számú 
 

HATÁROZAT 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete  
a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
Fieszl Béláné - 2025 Visegrád Pataksétány 2. 
Szebeni Imre - 2025 Visegrád Pázmány Péter u. 7 
Szigetiné L�rincz Mária - 2025 Visegrád Széchenyi u.23. 
A kijelölt 1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
Gerstmayer Jánosné - 2025 Visegrád Mátyás király u.50. 
Gróh Dániel - 2025 Visegrád Nap u.4. 
Herrné Imre Erzsébet Tünde - 2025 Visegrád Doboskert u.1. 
Koncz Eszter - 2025 Visegrád Mátyás király u.73. 
Márkosi Gábor Gergely - 2026 Visegrád Tölgyfa u.6. 
Schandl Jánosné - 2025 Visegrád F� u.113. 
Scheili Éva - 2025 Visegrád F� u. 89. 
A 2.számú Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: 
Bolyki Lajos - 2025 Visegrád Rákóczi u. 6. 
Borsody István - 2025 Visegrád F� u. 22. 
Csepreginé Borostyán Anna Klára - 2025 Visegrád Mátyás király u. 11. 
Kárpát Ildikó - 2025 Visegrád Sziget u.7. 
Konczné Sz�ke Éva - 2025 Visegrád Mátyás király u. 73. 
Valamint a bizottságok póttagjainak 
dr. Kádár Petra - 2025 Visegrád Széchenyi u.23. 
Mundiné Bocskay Zsuzsanna - 2025 Visegrád F� u.71. 
Ivitz Judit - 2025 Visegrád F� u. 10. 
Dubányi Lászlóné - 2025 Visegrád Széchenyi u. 46. választja. 

 
Felel�s: jegyz� 

Határid�: azonnal 
 
3. tsp: Közmeghallgatás kit�zése Visegrád Városközpont tárgyában 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérte a Testületet határozzák meg a közmeghallgatás idejét.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy ennek a kit�zését halasszák el pár hónappal, amikor már új 
információkkal tudnak a lakosságnak szolgálni a városközpont projekttel kapcsolatban.  
 
A tárgyalóterembe megérzett Cselovszki Zoltán.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy Cselovszki Zoltán részt vett a zs�ri munkájában, kérdezte 
hogy milyen kötelezettségük van arra, hogy mikor kell a közmeghallgatást megtartani.  
 
Cselovszki Zoltán: Elmondta, hogy a pályázati kiírás nem tartalmaz kötelezettséget a 
közmeghallgatásra vonatkozóan, a pályázatók illetve a Bíráló Bizottság munkája nem 
nyilvános, ez csak a megbízóra tartozik. A zs�ri ajánlásai alapján az Önkormányzat dolga 
eldönteni, hogy a végleges megbízási szerz�dés milyen tervezési program alapján születik.  
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Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az � tervük az, hogy kiírják a tervpályázatot, 
lebonyolítják, elbírálják, s ha ez megvan, bemutatják a visegrádi közönségnek és kikérik a 
véleményüket, majd ezután kezd�dne el tervezési folyamat.  
 
4. tsp:Visegrád 1082/4 hrsz. 1085 hrsz ig. el�vételi jogról lemondás kérelem  
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az MFB Üdül� kapcsán merült fel ez a kérdés, a vev� 
létrehozott egy másik céget, mely miatt újra le kell mondaniuk az el�vételi jogról.  
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett: 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
24/2008. (II. 14.) számú 

 
HATÁROZAT 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete ezennel lemond a Visegrád 1082/2, 
1084. 1085 hrsz.-ú ingatlanok el�vásárlási jogáról a Visegrád Invest Kft. ( 1022 Budapest, 
Tapolcsányi út 11. A-B. 1. lakóház) javára, az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezel� Zrt. 
jelenlegi tulajdonos , mint eladó kérelmében foglaltak szerint. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
5. tsp: Vízibástya és városkapu felújítására benyújtandó pályázat 
El�terjeszt�: Abonyi Géza képvisel� (szóbeli) 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy egy régi felújítási pályázatról van szó, javasolta hogy erre újra 
be kellene adni a pályázatot, mint ahogy ez a Bizottsági ülésen is elhangzott.  
 
Hadházy Sándor: Nem támogatta ezt a javaslatot, melynek az egyik oka hogy a városkapu 
nem Önkormányzati tulajdon, másrészt pedig a városközponttal kapcsolatos kérdést fontosabb 
dolognak tekinti.  
 
Bártfai István: � is fontosnak tartja a városkapu felújítását, mivel az ide érkez� illetve 
Budapest irányába távozó látogatók ezt látják el�ször, mikor a városba érkeznek. Úgy 
gondolja, hogy át kellene tekinteni ezt a kérdést.  
 
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal és 3 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

25/2008. (II. 14.) számú 
 

HATÁROZAT 
Visegrád város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a hrsz: 169/2 
ingatlanon lév� „Visegrád Alsóvár Vízibástya középkori falinak komplex felújítására, 
városkapu állagmegóvása” témában. A Képvisel�-testület egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy 
amennyiben a pályázat ismételten elutasításra kerülne, az Önkormányzat más kiíró felé is 
benyújtsa a dokumentációt. A Képvisel�-testület vállalja, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges nevezési díjat és a 8.800.000,- Ft önrészt 2008. évi költségvetési terhére biztosítja, 
egyúttal tudomásul veszi, hogy a pályázat utólagos elszámolású, ezért költségvetésében a 
szükséges teljes összeget (22.800.000.- Ft-ot) biztosítania kell a kivitelezési munka 
lebonyolításához. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
6. tsp:Visegrádi Sportcentrumban megvalósuló csónakház – pályázat 
 
Berta Barbara: Elmondta, hogy az utóbbi Bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy ha 
a Képvisel�-testület úgy dönt, hogy beadja a pályázatot, akkor azt az Aditus Kft-vel 
készíttessék el.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
26/2008. (II. 14.) számú 

 
HATÁROZAT 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete határozatot hoz arról, a Közép-
Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzer�- és termékfejlesztés el�mozdítása 
kiíráson (KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D) indulni kíván, „Visegrád Sportcentrum területén a 
vízi turizmus fejlesztését és az esélyegyenl�séget biztosító csónakház beruházás 
megvalósítása” címmel, s a pályázathoz szükséges önrészt, maximum 9 millió forintot 
költségvetéséb�l biztosítja. 
Egyúttal dönt arról is, hogy a pályázatot az ADITUS Kft-vel készítteti el. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. március 3. 

 
7. tsp: Visegrádi fotóalbum megjelentetése 
 
Berta Barbara: Tájékoztatásul elmondta, hogy ha a kiadvány elkészül, akkor az értékesíthet� 
lesz. 
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

26/2008. (II. 14.) számú 
 

HATÁROZAT 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Millenniumi Évre megjelentetni 
kívánja kétnyelv� kiadványát, a Visegrád Fotóalbumot, s ezért pályázatot nyújt be a NKA 
Fotóm�vészeti Kollégiumának 5. alprogramjában meghirdetett kétnyelv� fotóalbumok 
megjelentetése felhívásra. A pályázat szükséges 30 %-os öner�szükségletét, 960.000,- Ft-ot 
költségvetéséb�l biztosítja. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. március 1. 

 
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte, és az 
ülést bezárta.  
 

 
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        E�ryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester             jegyz� 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. február 28-án 

megtartott nyílt ülésér�l 
 
 

1. 2007. IV. negyedévi el�irányzat módosítása és költségvetési rendelet módosítása 
2. 2008. évi költségvetési rendelet megalkotása 
3. Véd�n�i beszámoló 2007. évi munkáról 
4. Református templom adás-vételi szerz�dés módosítása 
5. Gyermekjóléti Társulás beszámolója 
6. Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 
7. Mikesy Tamás bérrendezése és intézményvezet�k vezet�i pótlék rendezése 
8. Honlap pályázat elbírálása 
9. Németh Károly Kmb-s kérelme utazási költségtérítésre 
10. Visegrádi Rehab. Szakkórház (Gizellatelep) támogatás kérelme 
11. Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
12. Vízhasználat épül� szálloda számára (Tourist Project Kft.) 
13. Visnyovszky András kérelme 839. hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

megvásárlására 
14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységér�l 
15. Törvényességi észrevétel 
16. Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 
17. Civil szervezetek beszámolói 
18. Visegrádi Sportcentrumban megvalósuló csónakház pályázat 
19. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. február 28-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 
 
    Hadházy Sándor polgármester 
    Abonyi Géza 
    Ifj. Bártfai István 
    Dobri Imre 

E�ry Dénes  
Lelkes László 

    Mezei Anna 
    Tavas Péter 
    Zeller Tibor 
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 
 

Meghívottak: 
Fótos Tünde Pénzügyi csoportvezet� 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 2 új napirendi pont felvételét javasolta, 
az els� a 2007. IV. negyedévi el�irányzat módosításról és költségvetési rendelet módosításról 
szóló el�terjesztés, a második a Csónakház pályázati programja. 
 
Mezei Anna: Javasolta, hogy mivel a doktorn� nincs jelen, ezért a 3. napirendi pont 
tárgyalását halasszák el a következ� ülésre. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. Kérte, aki a napirend kiegészítésével, illetve 
módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

28/2008 (II. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete az ülés napirendi javaslatát a kiegészítésekkel együtt 

elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: 2007. IV. negyedévi el�irányzat módosítása és költségvetési rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Fótos Tünde: Elmondta, hogy a tavalyi évi költségvetés utolsó el�irányzat módosítására 
mindenképpen szükség van még a beszámoló elkészítése, illetve a Magyar Államkincstárhoz 
történ� leadása el�tt. Röviden ismertette az el�terjesztést, melyben szerepel tételesen, hogy 
mit és hogyan javasolnak átvezetni. Kérte, akinek kérdése van, tegye fel! 
 
Lelkes László: Elmondta, � úgy gondolta, hogy ezt az el�terjesztést el�ször a Pénzügyi 
Bizottság tárgyaljameg és véleményükkel együtt kerüljön a testület elé a következ� ülésen. 
Véleménye szerint így vagy egy elkapkodott döntést tudna hozni err�l a testület, vagy 
tételesen áttárgyalják, ami igen sok id�t venne igénybe, a harmadik lehet�ség, hogy 
elnapolják, de véleménye szerint egyik választás sem lenne igazán jó. Kérdezte, hogy a jöv�re 
nézve hogyan lehetne kiküszöbölni az ilyen helyzetet? 
 
Hadházy Sándor: Elfogadta a véleményt, elmondta, hogy sajnálatos módon a tavalyi év 
végén a tervezési munka is kés�n kezd�dött el, ennek következtében a Képvisel�-testület nem 
tudta elfogadni a koncepciót sem, bár megtárgyalta ugyan, tehát eleget tett a törvényi 
el�írásoknak. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, � sem lát egyéb döntési alternatívákat, mint amit 
Lelkes képvisel� úr az imént felvázolt. Sajnálatosnak tartja, hogy ez a téma így került a 
testület elé, de arról volt szó, hogy ez is ráér a beszámoló elfogadásáig, viszont a hét folyamán 
kapta meg az értesítést a hivatal a Magyar Államkincstártól, miszerint a határid�t március 11-
re módosították. 
 
Fótos Tünde: Elmondta, ahhoz, hogy a tavalyi évr�l készült beszámolót március 11-ig le 
tudják adni a Kincstárnak, ahhoz a testületnek mindenképpen döntést kellene hozni ez 
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ügyben, mert a pénzügyi osztálynak pár nap szükséges ahhoz, hogy át tudják vezetni és a 
beszámoló �rlapjait ki tudják tölteni.  
 
- Zeller Tibor 17. 22-kor érkezett - 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, most vegye le a testület napirendr�l ezt a témát és a jöv� héten 
tartsanak egy rendkívüli ülést ez ügyben, el�tte pedig a Pénzügyi Bizottságnak is lenne 
lehet�sége megtárgyalni a témát. 
 
Lelkes László: Jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság jöv� héten hétf�n már össze tudna ülni, 
hogy megtárgyalja a témát. 
 
Hadházy Sándor: Ügyrendi javaslatként javasolta, hogy a témát most vegyék le napirendr�l 
és a testület 2008. március 4-én rendkívüli testületi ülés keretében tárgyalja. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

29/2008 (II. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2007. évi költségvetés módosítását 
leveszi a napirendr�l azzal, hogy 2008. március 04.-én kedden egy rendkívüli testületi ülés 
keretében veszi napirendre. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
2. tsp: 2008. évi költségvetési rendelet megalkotása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezzel a témával már több alkalommal foglalkozott a testület. Tájékoztatta 
testületet arról, hogy az iskola igazgatón�je jelezte felé, hogy néhány iskolában dolgozó 
kolléga kérte, ha meg lehet oldani, akkor ne üdülési csekként kapjanak plusz juttatást, mert 
olyan az anyagi helyzetük, hogy ennek el�nyeit nem tudnák úgysem kiélvezni. Javasolta, 
fontolja meg a testület, hogy a 2008. évi jutalmat az intézmények esetében egy általános, 
adható keretként állapítsák meg, azzal, hogy ennek a bruttó összege sem változhat. Tehát a 
költségkeretet hagyják meg, de ennek felhasználásáról az intézményvezet� javaslata alapján a 
Pénzügyi Bizottság döntsön év közben. Az intézményvezet�k pedig egy hónapon belül ki 
tudnák dolgozni a javaslatot, hogy ez a keret mi módon legyen felhasználva. 
 
Abonyi Géza: De ett�l még mindenki egyformán részesülne juttatásban? 
 
Hadházy Sándor: Igen, természetesen.  
A közelmúltban áttekintette a testület a szabályozási tervb�l származó problémákat, melyet a 
városfejlesztési Bizottság megvizsgált már korábban és vannak olyan kérdések, mellekkel 
kapcsolatban további tervezési feladatok merültek fel. Erre vonatkozóan 2 tervezési ajánlat 
került a testület elé a mai napon. Az egyik az MFB üdül�vel kapcsolatos, 3,2 MFt+ ÁFA 
összeg, úgy gondolja, hogy erre az összegre érdemes volna a befektet�vel egy kiegészít� 
megállapodást kötni. Ennél fogva ez egy átfutó tétel lesz a költségvetésben. A másik ajánlat 
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az egyéb kérdéseket érinti  ez 3,8 MFt+ÁFA összeg, melyhez van egy kiegészítés is, mely 
600.000 Ft+ÁFA, tehát összességében 4,4 MFt+ÁFA. Javasolta, hogy mindkét összeget 
tervezzék be a költségvetésbe.  
 
Lelkes László: Az el�terjesztés tartalmazza a Pénzügyi Bizottság javaslatait, számszerint 35-
öt, ezen felül a Pénzügyi Bizottságnak nincs több módosító javaslata. 
 
Hadházy Sándor: A többi bizottság részér�l van-e módosító javaslat? 
 
Mezei Anna: Igen, a Népjóléti Bizottság a Pénzügyi Bizottság egyik javaslatát kérné 
módosítani, mégpedig azt, hogy az átmeneti segély keretét ne csökkentsék le 2 millióra, a 
bizottság 2,5 milliót tartana reálisnak.  
 
E�ry Dénes: Véleménye szerint a sportpályán szükséges lenne megépíteni a parkolót, erre 
javasolt a Városfejlesztési Bizottság 4,5 milliót el�irányozni, illetve a sportpálya teljes kör� 
m�ködtetésére 1,5 millió forintot, a beruházási és fejlesztési hitel keret növelésével. 
 
Hadházy Sándor: Van-e további javaslat? Esetleg az intézményeknél van-e olyan tétel, ami 
kimaradt?  
 
Fótos Tünde: Elmondta, az élelmezés vezet� kérte, hogy a konyhán a bejárati ajtó cseréje 
már több éve esedékes, de most sem lett tervezve a költségvetésben. Árajánlatokat is kért, kb 
300 ezer forintot jelentene.  
 
Hadházy Sándor: Ha valamelyik képvisel� módosító javaslatként el�terjeszti, akkor 
születhet err�l döntés.  
A Pénzügyi Bizottság javaslatai a költségvetésbe betervezhet�k, azonban jelezte, hogy van 
egyfajta bizonytalansági tényez�, amely ezeket terheli. Ilyen például a vízkészlet-járulék a 
Castrum Kft-t�l, amely összeg nem biztos, hogy beérkezik a költségvetésbe, ez ügyben 
legalább még egy egyeztetésre lesz szükség. A másik tétel a Hilton szállodának nyújtandó 
termálvíz kérdése, itt a Pénzügyi Bizottság 2,5 MFt-ot javasolt erre a címre megállapítani. 
Ennek a tervezhet�sége a 2008-as évben fönnáll?  
 
Lelkes László: Véleménye szerint ez tervezhet�. 
 
Hadházy Sándor: 10 ezer euro összegben javasolja a bizottság megállapítani a vízkészlet 
használati jog megváltását. 
 
Lelkes László: Egyezség az alapvet�en van. A mai ülés napirendi javaslatában van is egy 
ilyen napirendi pont, mely arról szólna, hogy ezt a 2,5 MFt-os koncessziós díjat, ami az idén 
lenne esedékes azt 10 évre kínálta volna az önkormányzat, a beruházó 20 évre kérte, mivel 20 
éves üzemeltet�i szerz�dést kötött. Ennek tükrében viszont hajlandó ennek az összegnek a 
dupláját kifizetni tehát 5 millió forintot, viszont a víz m³ áránál a Pénzügyi Bizottság által 
javasolt 2-2,5 eurós összeg helyett 1,8 euróban sikerült megállapodni. Tehát ilyen feltételek 
mellett javasolja majd a Pénzügyi Bizottság, hogy a szerz�dés induljon el. Tehát javasolta, 
hogy a 2,5 millióval tervezzenek a költségvetésben.  
 
Hadházy Sándor: Az ingatlan eladás soron a Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy 50 
millió helyett 36 millió szerepeljen. Ezek szerint a bizottság nem támogatja a Doboshegyi 
ingatlanok értékesítésének el�készítését. 
 
Lelkes Láaszló: Költségvetési szinten nem támogatja a bizottság betervezni. 
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E�ry Dénes: Bizonytalannak látja a bizottság. 
 
Hadházy Sándor: A bizottság azt javasolja, hogy ez a Tourist Project 20 millió forintos 
tétele ne szereplejen a költségvetése.  
 
Lelkes László: Ennek az az oka, hogy a bizottság bizonytalan tételnek érzi, mivel tavaly sem 
volt benne a költségvetésben. A Bizottság azt szeretné, ha tényleg egy reális lábakon álló 
költségvetés állna össze, ahol a bevételi oldalon csak azokat a tételeket tegyék be, amivel 
valóban számolni lehet. Amennyiben év közben mégis beérkeznek ezek a jelenleg még 
bizonytalan összegek, akkor a költségvetés módosításakor bevezetésre kerülhet. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ez a tétel maradjon benn.  
A Német Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása miért csökken? 
 
Lelkes László: Elmondta, megpróbáltak a kiadási oldalon differenciáltan csökkenteni a 
kiadásokat, rövidíteni az egyes szervezetek kiadásait. Úgy gondolták, hogy testületi szinten 
legyen a csökkentés a legradikálisabb, ezután a civil szervezeteknél, majd ezt követ�en a 
Kisebbségi Önkormányzatnál. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, nem tartja indokoltnak, hogy a Kisebbségi Önkormányzat 
támogatását csökkentsék, valamint nem ért egyet a képvisel�i tiszteletdíjak csökkentésével 
sem, mert a képvisel�i munka elismerésre méltó, hiszen minden képvisel� komoly 
er�feszítéseket végez annak érdekében, hogy a város el�bbre jusson. A pályázati eljárási díjak 
csökkentése mennyiben indokolt? 1070 eFt-ról 300 eFt-ra csökkenne. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A tavalyi évben a tényszám 280 eFt volt, ezek nem önrészek, 
hanem pl. nevezési díjak. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ezt a tételt 300 eFt-ról 1000 eFt-ra emeljék föl, hogy 
rugalmasabban lehessen kezelni ezt a kérdést az év folyamán. 
Elmondta, hogy kigy�jtette az adócsoporttal, hogy az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
jelent�sebb vállalkozások mennyi adót fizetnek be a városnak, ez összesen 170 millió forint, 
ebben benne van az idegenforgalmi adó után az államtól bejöv� plusz 2 forint is. Történt egy 
egyeztetés ezekkel a jelent�sebb idegenforgalmi szerepl�kkel, az ügyben, hogy mit tehet a 
város értük, hiszen nem kevés adót fizetnek be a költségvetésbe. Három dolgot fogalmaztak 
meg, az egyik a városi honlap üzemeltetése, a másik a turisztikai referens alkalmazása, a 
harmadik pedig, hogy induljon el a városmarketing. Az elmúlt években be is állítottak a 
költségvetésbe egy 5 millió forintos marketing keretet, illetve alkalmazta egy turisztikai 
referenst, mely státusz megsz�ntetése jelent�s visszalépést jelent ebben a dologban. A 
turizmus fejlesztéséb�l jelent�s többletbevétele származik a városnak, így ha visszalép a 
város, akkor a bevételek növekedésének üteme kedvez�tlen ütemben változhat, ezért 
javasolja, hogy ezen tételeknél legalább az el�z� évi szintet tartsák meg. Így a Bizottság 6 
számú javaslatát nem tudja támogatni. 
Ha a Milleneumi Bizottság költségkeretét lecsökkentik, akkor ez a döntés egyben azt is 
jelenti, hogy 2009-ben egy középszer� eseménysorozatot tudnak csak megvalósítani 
Visegrádon, ezzel nem tud egyetérteni, véleménye szerint ezt a keretet jelent�sen emelni 
kellene. 
Javasolja, hogy a civil szervezetek támogatását, legalább a tavalyi szinten tartsák meg. 
Ugyanez igaz a VSE támogatására is.  
Amennyiben lesznek sikeres pályázatok, akkor a pályázati önrész keretet várhatóan emelni 
szükséges évközben. 
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Véleménye szerint a f�építész alkalmazása rendkívül fontos a városnak és úgy véli, hogy az � 
feladatai 1500 eFt-ból biztosan nem lesznek megoldhatóak, tehát ezt a csökkentést nem tudja 
támogatni. 
A közterült felügyel�i státusz szintén nagyon fontos lenne, lehet, hogy voltak problémák az 
elmúlt id�szakban ezzel kapcsolatban, talán nem megfelel� személyt alkalmaztak, de ez nem 
azt jelenti, hogy magát a státuszt meg kell sz�ntetni. Mivel az új szemétszállítási szerz�dés 
tonna szerinti számlázást tartalmaz, ezért véleménye szerint rendszeresen ellen�rizni kellene a 
vállalkozókat, hogy valóban olyan szemetet raknak-e ki, amire a hivatal szerz�dött a 
szemétszállító céggel. Hiszen a hivatal milliós tételeket bukhat, ha ez kontrolálhatatlanul 
folyik. Ezen kívül a közterület használat, illetve a zöldterületek tisztántartása is nagyon 
fontos.  
A beruházási státusz kialakításának elvetésével egyetért. Az új m�szaki státusz kialakításával 
nem ért egyet, meggy�z�dése szerint ezt korábban is el tudta látni a m�szak. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, véleménye szerint a két f� m�szaki el�adó nem 
elegend� arra, hogy a 3 településen a hatósági munkát, illetve Visegrádot tekintve pedig az 
egyéb m�szaki ügyeket is intézzék. Hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi helyzetben a f�építészi 
státusz sem megoldott, �k végeznek nagyon sok munkát a f�építész helyett is.  
 
Hadházy Sándor: A pénzügyi csoport 3 f�s státuszának 2 f�re történ� csökkentésével 
kapcsolaban kérte a pénzügyi csoportvezet�, illetve a jegyz� asszony véleményét. 
 
Fótos Tünde: Elmondta, várhatóan a jöv�ben sem lesz kevesebb a pénzügyi feladat, mint ez 
idáig volt, tehát a létszám csökkentéssel valószín�leg még több feladat fog hárulni a többi 
kollégára, amivel nem ért egyet. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Egyetértett a pénzügyi csoportvezet� véleményével, hozzátette a 
tervezett pénzügyi program bevezetése reményei szerint nagyban fel fogja gyorsítani a 
munkát, bár kétségtelen, hogy az elején, a betanulási id�szakban még lassú lesz a 
munkafolyamat, de ez kés�bb megtérül. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint, ha az iskola eszközbeszerzésre csak 1000 eFt lesz 
betervezve, akkor az ütemterv nem tartható. Kérdezte az iskola igazgatót, hogy a bizottság 
által megállapított összeggel egyetért-e? 
 
Schmidt Anna: Egyetértett. 
 
E�ry Dénes: A M�emléki épületek homlokzat felújítására vonatkozó pályázati keretre 1500 
eFt-ot javasol el�irányozni. 
 
Bártfai István: 1000 eFt-ot javasolt elkülöníteni ugyanerre a célra. 
 
Mezei Anna: Jelezte, hogy az orvosi rendel� felújítására tavaly 1500 eFt körüli összeg volt 
betervezve, ami akkor nem került felhasználásra, így véleménye szerint az idei évben ezt 
mindenképpen célszer� volna véghezvinni. 
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a millenniumra tervezzenek be 1500 eFt-ot, el�készítésre. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve javaslat nem volt, javasolta, hogy el�ször a 
Pénzügyi Bizottság javaslatai mentén a módosító javaslatokról döntsenek egyenként. Minden 
javaslat elfogadásához min�sített többség, vagyis 6 igen szavazat szükséges.  
Ki támogatja a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy a vízkészlet-járulékot tervezzék be 
10.000 eFt-al, bevételként a költségvetésbe? 
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Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
30/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete  - a Pénzügyi Bizottság 
20/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján - a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
bevételi oldal kiegészítéséhez betervezi az elmarad Vízkészlet-járulék (VKJ) beszedését a 
Castrum Visegrád Kft.-t�l, és azt a költségvetésben 10000 e Ft összegben szerepelteti. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság 21/2008 (II. 20.) számú határozatával, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

31/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
21/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a bevételi oldal kiegészítéséhez betervezi a Hilton Szállodának adott 10 évre szóló 
vízhasználati jogért fizetend� 10.000 Euro érték� (kb. 2,5 millió Ft) díj bevételét. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság 23/2008 (II.20.) számú javaslatáról a 
legvégén szavazzanak, mivel a módosító javaslatok elfogadása után a hivatalnak egy 
összesítést kellene készítenie és az új végszámok tükrében lesz megállapítható, hogy mekkora 
összeg� hitelfelvétel szükséges. Ezután pedig egy végszavazás következik. 
A 24/2008 (II. 20.) számú határozatról szóló döntés következik, kérte, aki támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

32/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
24/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a Tourist Projekt 2004. Kft. által fizetend� 20.000 e Ft-os támogatási összeg ne kerüljön 
tervezésre a bevételek között 

Felel�s: jegyz� 
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Határid�: azonnal 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 25/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

33/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
25/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a bevételi oldalon a Kisoroszi Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz soron szerepl� 
3.000 e Ft-os tétel helyett, 3.550 e Ft szerepeljen. 

 
Felel�s: jegyz� 

Határid�: azonnal 
 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 26/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

34/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
26/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a bevételi oldalon az Kisebbség támogatására átvett pénzeszköz soron szerepl� 2.055 e Ft-
os tétel helyett, 1.855 e Ft szerepeljen. 

 
Felel�s: jegyz� 

Határid�: azonnal 
 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 27/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
35/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
27/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján - a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
bevételi oldal kiegészítéséhez betervezi az iskola eszközfejlesztésre nyert pályázati összeg 
1.000 e Ft összegét az átvett pénzeszközök között. 

 
Felel�s: jegyz� 

Határid�: azonnal 
 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 28/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

36/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
28/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján - a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
bevételi oldal kiegészítéséhez betervezi az rend�rség támogatására az átvett pénzeszközök 
között a  Fellegvár Parking Kft. által fizetend� támogatás 1.500 e Ft összeget. 

 
Felel�s: jegyz� 

Határid�: azonnal 
 

Hadházy Sándor: A következ� javaslat a jutalomkeret adómentesen adható keretének 
kérdése. Javasolta, hogy ne jutalom keret elnevezéssel, hanem egyéb juttatás címén legyen 
megállapítva ez a tétel, mert véleménye szerint a jutalomkeret elnevezés fogalomzavart 
okozhat. Javasolta, hogy összevontan szavazzanak a 29, 47, 51, 52, 56, és 58-as számú 
Pénzügyi Bizottsági javaslatokról, mivel ez szakfeladatonként ugyanarra a tételre vonatkozik. 
Kérte, aki ezeket a javaslatokat támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
37/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
29,47,51,52,56,58/2008.(II.20.) számú határozati javaslatai alapján - a 2008. évi 
költségvetési rendeletben az összes szakfeladaton egységesen egyéb juttatás címén az 
adómentesen adható üdülési csekk kerüljön betervezésre a személyenként adható maximum 
összeggel, egyéb pénzbeli jutalom nélkül. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 30/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

38/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
30/2008.(II.20.) számú határozati javaslatai alapján - a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a képvisel�i tiszteletdíj 2,2 szorzószám helyett a felére csökkentve, azaz 1,1 szorzóval 
kerüljön megállapításra, így 42.515,-- Ft/hó/képvisel� legyen. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 31/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

39/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
31/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a kiadási oldalon a közbeszerzési eljárás díja tervezett 3.000 eFt összege helyett 1.000 eFt 
összeg kerüljön tervezésre. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 
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Hadházy Sándor: A pályázati eljárási díjakra vonatkozóan fenntartja azon javaslatát, hogy 
1070 eFt legyen betervezve. Ehhez képest a Pénzügyi Bizottság javaslata 300 e Ft. Javasolta, 
hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról szavazzanak, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

40/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete elutasítja, a Pénzügyi Bizottság 
32/2008.(II.20.) számú határozati javaslata ellenére, hogy  a 2008. évi költségvetési 
rendeletben a kiadási oldalon a pályázati eljárási díjak tervezett 1.070 eFt összege helyett 
300 eFt összeg legyen megállapítva. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 33/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

41/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
33/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a kiadási oldalon a testvérvárosi kapcsolatok tervezett 1.712 eFt összege helyett 500 eFt 
összeg legyen megállapítva. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 34/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
42/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
34/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján –  a 2008. évi költségvetési rendeletben 
a kiadási oldalon a városmarketing és a honlap üzemeltetés külön sorban szerepeljen és 
városmarketing célra 1.000 eFt, honlap üzemeltetésre 4.500 eFt összeg legyen megállapítva, 
amelyb�l 3.132 eFt a 2007. év hátraléka és 2008. év három havi díja. 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 35/2008 (II. 20.) számú, Pénzügyi Bizottsági 
javaslat. 
 
Dobri Imre: Jelezte, hogy fenntartja azon javaslatát, miszerint a Milleniumi keretre 1.000 eFt 
legyen beállítva és a Reneszánsz év 3.000 eFt-os kerete pedig maradjon külön. 
 
Hadházy Sándor: Ki támogatja ezt a javaslatot? 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

43/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
35/2008.(II.20.) számú módosított határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési 
rendeletben a kiadási oldalon a Milleniumi Bizottság költség keretét 1.000 eFt-ban, a 
Reneszánsz év programjaira fordítható költségkeretet 3.000 eFt-ban állapítja meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 36/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
44/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
36/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
kiadási oldalon az átadott pénzeszközök esetén a társadalmi önszervez�dések támogatását 
20 %-kal csökkenti. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 37/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

45/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
37/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
kiadási oldalon az átadott pénzeszközök esetén a Visegrádi Sport Egyesület támogatását 20 
%-kal csökkenti. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 38/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

46/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
38/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
kiadási oldalon a pályázati önrész keretet - a korábban már meghozott testületi döntések 
értelmében - 18.760 eFt összeggel állapítja meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 
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Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 39/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

47/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
39/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
kiadási oldalon a Rákóczi u.-i önkormányzati bérlakás nyílászáró felújítás ill. csere 
kiadásra 800 eFt –t állapít meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 40/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

48/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
40/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal „Igazgatás” szakfeladaton belül az informatikai 
eszközbeszerzésre 1.500 eFt-t  állapít meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 41/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

49/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
41/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a 2008. évi költségvetési rendeletben a 
kiadási oldalon a f�építészi feladat ellátására tervezett 3.000 eFt helyett 1.500 eFt-t állapít 
meg. 
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Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 42/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

50/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
42/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Igazgatás” szakfeladaton a 
közterület felügyel�i státuszt megszünteti, az éves költségvetési helyzetre tekintettel. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 43/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

51/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
43/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Igazgatás” szakfeladaton 
beruházási el�adó státuszt nem hoz létre, az erre a feladatra tervezett  6.600 eFt kiadási 
tétel egyidej� törlésével  
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 44/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

52/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
44/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Igazgatás” szakfeladaton + 1 f�- 
m�szaki el�adói státuszt teremt, amelynek bérigényét az éves költségvetésében biztosítja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 45/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

53/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
45/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Igazgatás” szakfeladaton a 
pénzügyi csoport 3 f�s létszámát 2 f�re csökkenti, legkés�bb 2008. július 01.-t�l. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 46/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

54/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
46/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Igazgatás” szakfeladaton a 
turisztikai referens státuszát megszünteti, az éves költségvetési helyzetre tekintettel. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 48/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

55/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
48/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Iskola” szakfeladaton a tiszteletdíj 
soron ( Parajd, gyógytestnevelés ) összesen 600 eFt-t állapít meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 49/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

56/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
49/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Iskola” szakfeladaton az egyéb 
üzemeltetési kiadás soron ( színházlátogatás, kirándulás, Parajd, pályázati önrész) összesen 
1.550 eFt-t állapít meg, az intézményvezet� által igényelt elosztásban. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat a 50/2008 (II. 20.) számú, kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

57/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
50/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Iskola” szakfeladaton az 
eszközbeszerzés ütemterv szerint kiadás soron összesen 1.000 eFt-t állapít meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� az 53/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
 
Dobri Imre: Módosító javaslata volt, hogy a ciklusprogrami rendezvények külön sörön 
szerepeljenek 1000 eFt-al. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki Dobri Imre módosító javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
58/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
53/2008.(II.20.) számú módosított határozati javaslata alapján– a „M�vel�dési Ház” 
szakfeladaton a városnapi rendezvények soron 1.500 eFt összeget, az egyéb rendezvények 
soron 1.700 eFt összeget, valamint a ciklusprogram-beli rendezvényekre 1.000 eFt összeget 
határoz meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� az 54/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazat 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

59/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
54/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– a „M�vel�dési Ház” szakfeladaton a 
fejlesztési kiadások soron 2.000 eFt összeget határoz meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� az 55/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

60/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
55/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– a „Mozi” szakfeladaton az utcai 
homlokzat felújítását idei évben nem valósítja meg az éves költségvetési helyzetre tekintettel. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 
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Hadházy Sándor: A következ� az 57/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

61/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
57/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– az „Óvoda” szakfeladaton az 1 f� 
logopédus teljes állásban ( 8 órás ) történ� foglalkoztatását jóváhagyja, amelynek költségeit 
az éves költségvetésben biztosítja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� az 59/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Ehhez kapcsolódóan elhangzott egy módosító javaslat, miszerint 2.500 eFt legyen 
megállapítva az átmeneti segélyek soron. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

62/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
59/2008.(II.20.) számú módosított határozati javaslata alapján– az „Eseti pénzbeli ellátás” 
szakfeladaton az átmeneti segélyek soron 2.500 eFt összeget állapít meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� az 60/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Kérte, aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

63/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
60/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján– a „VKG” szakfeladaton a virág, 
virágedények soron 1.000 eFt összeget állapít meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
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Határid�: azonnal 
 

Hadházy Sándor: A következ� az 61/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Kérte, aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

64/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
61/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a Kertészeti Szakközépiskola tanulói 
által Visegrádon végzend� gyakorlatára 100 eFt összeget a költségvetésben biztosít. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� az 63/2008 (II. 20.) számú Pénzügyi Bizottsági javaslata. 
Kérte, aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

65/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete - a Pénzügyi Bizottság 
63/2008.(II.20.) számú határozati javaslata alapján–  a Német Nemzetiségi Fesztivál 
támogatása 300 e Ft összeg� támogatást biztosít. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Volt egy egyéni javaslat E�ry Dénes részér�l a sportpálya járda építésre 
4500 eFt, illetve a fenntartásra 1500 eFt. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

66/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete – E�ry Dénes képvisel� javaslata 
alapján–  a dunaparti Sportcentrum m�ködtetésére 1.500 eFt, az öltöz� épület körüli járda 
elkészítésére 4.500 eFt összeget az éves költségvetésében biztosít. 
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Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslat E�ry Dénes és Bártfai István képvisel�k közös 
javaslata,a védettség alatt álló helyi épületek homlokzat felújítására kiírandó pályázat 
keretösszegére 1000 eFt volt. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

67/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete – Bártfai István és E�ry Dénes  
képvisel�k javaslata alapján–  a helyi védelem alatt álló épületek felújítására 1.000 eFt 
pályázati keretösszeget az éves költségvetésében biztosít, a pályázati kiírás elkészítésével 
megbízza a Városfejlesztési Bizottságot. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A következ� javaslatot Mezei Anna terjesztette el�, az orvosi rendel� 
felújítására 1500 eFt. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és1  tartózkodás 
mellett  a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

68/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete – Mezei Anna képvisel� javaslata 
alapján– az orvosi rendel� épületének felújítására 1.500 eFt összeget az éves 
költségvetésében biztosít. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Mivel több módosító javaslat nem volt, így a módosító javaslatok 
szavazását lezárta. Kérte hivatal munkatársait, hogy a módosításokat vezessék át, és ezután 
lehet pontosan meghatározni, hogy mennyi legyen a hitel felvétel összege. 
Javasolta, hogy módosítsanak a napirendi pontok sorrendjén, a meghívott vendégekre 
tekintettel. Kérte, aki, ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

69/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete a napirendek sorrendjét – a meghívottakra való 
tekintettel – módosítja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
3. tsp: Véd�n�i beszámoló 2007. évi munkáról 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Elmondta, a Népjóléti Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja a testületnek.  
 
Balogh Zoltánné: Röviden kiegészítette a beszámolójában foglaltakat.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte a beszámolót, mivel kérdés, illetve hozzászólás nem 
hangzott el, kérte aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

70/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Véd�n� 2007. évi munkájáról 
szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
4. tsp: Református templom adás-vételi szerz�dés módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 
Hadházy Sándor: Köszöntötte Vörös Ákos lelkész urat. 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szerz�désmódosítás 
tervezetét és azt elfogadásra javasolja azzal a kiegészítésessel, hogy azokat a rész határid�ket 
is foglalják bele a módosításba, ami a levélben szerepel.  
 
Abonyi Géza: Mi történik akkor, ha ezek az új határid�k megint csúsznak? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ha az új határid�, vagyis a 2009. május 31. nem teljesül, akkor 
fennáll az a jogi lehet�sége az önkormányzatnak, hogy ezt az adás-vételt visszavonja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel, több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
bizottság javaslatát, ezt jelezze! 
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Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

71/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Református templom adásvételi 
szerz�dés módosítását az építési munkák ütemezésével történ� kiegészítése után - 
jóváhagyólag elfogadja. A szerz�dés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. március 15. 

 
5. tsp:Gyermekjóléti Társulás beszámolója 
El�trjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Dobri Imre képvisel� úrnak volt egy olyan ügyrendi javaslata, hogy annak 
ellenére tárgyalja meg a testület ezt a napirendi pontot, hogy nincs itt a Gyermekjóléti 
Szolgálat képviseletében senki. Elmondta, ezt csak akkor tudja támogatni, ha a témához 
kapcsolódóan nincs sem kérdés, sem hozzászólás.  
 
Dobri Imre: Elmondta, a Közm�vel�dési,- Ifjúsági és Sport Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte, aki a Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolóját elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

72/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi 
munkájáról szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
6. tsp: Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor írásbeli 
 
Dobri Imre: Elmondta, a Közm�vel�dési,- Ifjúsági és Sport Bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta, kérte, aki a 
M�vel�dési Ház beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

73/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a M�vel�dési Ház és Városi 
Könyvtár 2007. évi tevékenységér�l szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
7. tsp: Mikesy Tamás bérrendezése és intézményvezet�k vezet�i pótlék rendezése 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ügyet és álláspontjuk szerint 
az összes intézmény vezet� vonatkozásában rendezni kell ezt a kérdést 5 éves id�tartamra 
visszamen�leg. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témában kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

74/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az intézmény vezet�k számára a 
közalkalmazotti besorolásának javításából ( fizetési kategória illetve vezet�i pótlék ) ered� 
különbözetet részükre megtéríti, az alábbi összeget az éves költségvetésben biztosítja : 
Mikesy Tamás (M�vel�dési Ház ) 778.150,-- Ft, 
Schmidt Anna ( Áprily Lajos Általános Iskola )  393.050,-- Ft 
Dobó Istvánné ( Fellegvár Óvoda ) 559.350,-- Ft 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 30 nap 

 
8 . tsp: Honlap pályázat elbírálása 
El�terjeszt�: Dobri Imre képvisel� (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság visszavonta a pályázatot, mivel jogi 
tisztázatlanságok merültek föl az egyik pályázóval kapcsolatban, így a bizottság úgy gondolta, 
hogy ajánlatkérésre módosítja pályázatot és márciusi rendes ülésre szeretnék ezt 
el�terjeszteni.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
75/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Városi Honlap üzemeltetésére a 
Közm�vel�dési és Ifjúsági Bizottság által kiírt pályázatot ezennel visszavonja azzal, hogy a 
március hónapban tartandó rendes testületi ülésre azt a bekért ajánlatok alapján újból 
el�terjeszti. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
9. tsp: Németh Károly Kmb-s kérelme utazási költségtérítésre 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: Elmondta, a pénzügyi Bizottság megtárgyalta a KMB-s kérelmét és javasolja, 
hogy a kinevezését�l a bérlakás átadás id�pontjáig a munkába járás költségeit támogassa az 
önkormányzat. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ez az id�tartam gyakorlatilag 3 hónapot jelent, pénzben, pedig kb 
70 ezer fotintot. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

76/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Németh Károly r.ft�rm. körzeti 
megbízott munkába járási költségeit a kinevezését�l ( 2007. november 1.) 2008. február 01.-
ig terjed� id�szakra, azaz 3 hónapra megtéríti 24.640,-- Ft/hó összegben. A településen 
szolgálati tevékenységhez felhasznált üzemanyag összegének kifizetését elutasítja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
10. tsp: Visegrádi Rehab. Szakkórház (Gizellatelep) támogatás kérelme 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a kórház kérését és azt javasolja, hogy 
támogassák, de ne a kért mértékben, hanem 500 e Ft értékig.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy fogadják el a Pénzügyi Bizottság javaslatát, de 
tájékozódjanak a kórháznál, hogy ez az összeg mire lesz elegend�. Kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 



2008. február 28 

 28 

Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

77/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
A Visegrádi Rehabilitációs Kórház kérelme alapján Visegrád Város Önkormányzatának 
Képvisel�-testülete a 2008. éves költségvetésében 500 eFt összeg� támogatást biztosít. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
11. tsp: Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az étkezési árak ne csökkenjenek, 
maradjon meg az eddigi ár. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve javaslat nem volt, kérte, aki a rendelet 
módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 2/2008 (II.28.) számú, a Gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóró rendeletet elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
12. tsp: Vízhasználat épül� szálloda számára (Tourist Project Kft.) 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: Elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát, azt javasolja, hogy 20 évre 
biztosítsák a kívánt vízmennyiséget, amiért egy egyszeri koncessziós díjat számolnának fel, 
melynek mértéke 20 ezer EUR lenne, a víz m³-ének ára pedig 1,8 EUR+ÁFA. Az elszámolás 
pedig havonta történne.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy az el�terjesztéshez kiosztásra 
került dr Kiss György ügyvéd úr állásfoglalása is, melyben leírja, hogy a jelenleg érvényes 
szerz�désekkel ez nem ellentétes. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, kérte, aki a 
bizottság javaslatát támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

 
78/2008 (II.28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete a Tourist Projekt 2004. Kft. által építtetett Hilton 
szálloda vízhasználati kérelmére az alábbi feltételekkel biztosítja az ajánlatban szerepl� 
vízmennyiséget : 
- 20 éves id�tartamra vízhasználati díjként egyszeri 20.000,-- azaz húszezer euro,  
- havi elszámolási alappal 1,8 euro/m3 vízdíjjal 
- a vízkészlet használati járulék Társaság általi megfizetése mellett. 
Amennyiben fenti feltételeket Társaság elfogadja, akkor a szerz�dés tervezet elkészítésére 
felkéri a Hivatalt. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
13. tsp: Visnyovszky András kérelme 839. hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
megvásárlására 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
E�ry Dénes: Tájékoztatta testületet, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és felkért a hivatal m�szaki el�adóját, hogy vizsgálja meg az ingatlan megosztásának 
lehet�ségét. Ha ez meglesz, akkor kérni fognak egy értékbecslést az önkormányzat részér�l. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy a napokban a Patak fogadó 
tulajdonosa is vételi szándékot jelentett be ugyanerre az ingatlanra. Ezért javasolja a 
határozati javaslat módosítását annyiban, hogy ne nevezzék meg pontosan, hogy kinek a 
részére kívánják értékesíteni az ingatlant.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslatokkal és mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki a határozati javaslatot a kiegészítésekkel elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

79/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a Visegrád 839 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan az 
ingatlanforgalmi értékbecslést elkészítteti azzal, hogy az ingatlan akár teljes egészében, 
akár megosztás után részekben eladásra felkínálható legyen. Az értékbecslés összegét az 
éves költségvetésben biztosítja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 
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14. tsp: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi tevékenységér�l 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az el�terjesztést és elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
 
Hadházy Sándor: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a 
beszámolót, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

80/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Polgármesteri Hivatal 2007. évi 
tevékenységér�l szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
15 tsp: Törvényességi észrevétel 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslat szövege nincs befejezve. 
Megkérdezte a jegyz�t, mit javasol? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét tudomásul 
veszi. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
támogatja a javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

81/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Közép-Magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivataltól 2008.február 11.-én érkezett B-32-1683/2008. számú törvényességi 
észrevételt tudomásul veszi. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. március 15. 
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16. tsp: Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a beszámolóval kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem 
hangzott el, kérte, aki azt elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

82/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a lejárt határidej� határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
17. tsp: Civil szervezetek beszámolói 
El�terjeszt�: Dobri Imre képvisel� (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Tájékoztatta testületet, hogy a közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta a 
beszámolókat és azokat elfogadásra javasolja. Tájékoztatta testületet arról, hogy a Soproni 
Sándor Egyesület tavaly alakult, és javasolja, hogy �ket is vegye fel a testület az 
önkormányzat által támogatott szervezetek közé.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, el�ször a beszámolókról döntsön a testület. Kérte, aki a 
bizottság határozati javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

83/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a civil szervezetek 2007. évi 
tevékenységér�l szóló beszámolóját és elszámolását jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Bártfai István: Véleménye szerint, nem biztos, hogy a jöv�ben minden szervezetet fognak 
tudni támogatni az els� negyedévben 150 ezer forinttal és az is lehet, hogy egyes szervezetek 
nem is igényelnének ennyit, csak 100 ezret vagy esetleg csak 50 ezret.  
 
Dobri Imre: Véleménye szerint, az, hogy melyik szervezet mennyi támogatást kap, úgyis 
külön vita tárgyát képezi majd, mivel erre egy keretösszeg van beállítva a költségvetésbe. 
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Elmondta, kérdése arra irányult, hogy a Soproni Sándor Egyesületet felvegyék-e a 
támogatandó szervezetek közé vagy sem? � javasolja, hogy igen. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért Dobri 
Imre javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

84/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az általa támogatásban részesített 
civil szervezetek közé a Soproni Sándor Egyesületet ezennel felveszi. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
18. tsp: Visegrádi Sportcentrumban megvalósuló csónakház pályázat 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy az el�terjesztésb�l kimaradt, hogy nem 
tisztázott, hogy az önkormányzat nem 85%-os, hanem csak 30%-os intenzitású támogatásra 
pályázhat, akkor, ha a turizmus területét nem úgy értelmezi a kiíró, hogy az területfejlesztés. 
Ennek tükrében olyan döntést lehet támogatni, hogy csak abban az esetben nyújtja be a 
pályázatot az önkormányzat, ha 85%-os intenzitású támogatásra jogosult. 
A másik kérdés, amiben dönteni szükséges, hogy hogyan képzeli el az önkormányzat a 
pályázatot, erre 3 változat lehetséges, a döntés tükrében módosul a pályázat költségvetése. Ezt 
az el�terjesztésben részletesen tartalmazza. Véleménye szerint az „A” változatot volna 
ésszer� választani, tehát a legkisebb költséggel járót.  
Mivel a témában hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki az „A” változatot támogatja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

85/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete határozatot hoz arról, hogy a 
Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2007-3.1.1. felhívásának A komponensére 
, az Aktív turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztésére kiírt „Csónakház építése” pályázat során az „A” változatként szerepl� 12.400 
eFt önrész�, 80,1 %  támogatási arányú költségvetést támogatja. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. március 03. 
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Hadházy Sándor: Javasolta, térjenek vissza a költségvetéshez, illetve annak 
végszavazásához, annak tükrében, hogy a pénzügyes kollégáknak sikerült átvezetniük a 
változtatásokat. 
 
Fótos Tünde: Tájékoztatta testületet, hogy a 2008. évi költségvetés f�összege bevételi, illetve 
kiadási oldalon 615.563 e Ft. A hiány 61.488 eFt. 
 

- Mivel a Pénzügyi Bizottság jelenlév� tagjai jelezték, hogy le kívánják ellen�rizni a 
számításokat, így a polgármester szünetet rendelt el. – 

 
Szünet után: 
 
Fótos Tünde: A bevételi és kiadási f�összeg 615.563 eFt. A hitelfelvétel továbbra is 61.488 
eFt.  
 
Hadházy Sándor: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, kérte, aki a 2008. évi 
költségvetési rendeletet az ismert f�összegekkel elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 3/2008 (II. 28.) számú, Az önkormányzat és intézményei 2008. évi 
költségvetésér�l szóló rendeletet elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy a turisztikai referens státusz megsz�ntetéséhez egy 
dátumot szükséges lenne hozzárendelni. Elmondta, optimális esetben ez 1 hónap felmondással 
számolva április 1-t�l lehetne legel�bb.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

86/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az 54/2008.(II.28.) számú 
határozatát ezennel kiegészíti azzal, hogy a turisztikai referens státuszát 2008. április 01.-t�l 
szünteti meg, így biztosítva a munkaszerz�dés alapján járó 30 napos felmondási id�t. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. április 15. 

 
19. tsp: Egyebek 
 
Castrum levél 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Castrum Kft beadott egy 
kérelmet, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá egy ún. mellékfúrásos 
kútfelújításhoz. Véleménye szerint ez elég bonyolult kérdés, ezért természetesen nem 
szükséges err�l most döntést hoznia testületnek, tekintettel arra, hogy az anyag is csak most 
került kiosztásra. 
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Abonyi Géza: Véleménye szerint érdemes volna talán a bizottságnak megvizsgálni a kérést, 
de kifejtette, hogy számára furcsa a Castrum Kft hozzáállása, mivel egyik levelükben 
kérelemmel fordulnak az önkormányzat felé, a másikkal pedig követelnek, tehát ha rajta 
múlna, elutasítaná a kérelmet.  
E�ry Dénes: Tájékoztatta a testületet, hogy mi a kérés szakmai háttere, ami miatt kockázatos 
a kút m�ködtetése. Az elmúlt években mindig azzal indokolta a Castrum ezen szándékát, 
hogy a 90-es évek közepén a kút nyugalmi vízszintje jelent�sen lecsökkent, illetve, hogy egy 
idegen tárgy benne van a kútban. Ehhez képest az utána elvégzett vizsgálatok azt igazolták, 
hogy ez a kút ugyanúgy m�ködött az elmúlt 35 évben, mint a Dunántúlon illetve környékben 
az összes többi kút. Amikor a Dunántúli bányászat elérte a csúcspontját, akkor csökkent a 
nyugalmi vízszint és mikor a bányákat bezárták, akkor ennek a kútnak a vízszintje is újra 
pozitív lett és azóta folyamatosan gyarapszik a vízhozama is. Tehát mind a véd�idom 
kijelölésnél, mind pedig az egyéb vizsgálatok elemzésénél, melyet a Vízügyi Hatósági is 
elfogadott, mindig az volt a megállapítás, hogy nem indokolt új kutat fúrni, mert nagy 
biztonsággal minden gond nélkül ellátható ezzel a kúttal az a feladat, melyet a vízjogi 
engedély lehet�vé tesz.  
 
Dobri Imre: Milyen hátrány érné az önkormányzatot? 
 
E�ry Dénes: Véleménye szerint át kellene nézni a dokumentációt, ami elég terjedelmes 
anyag. Felolvasott egy részletet a kivonatból. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a kivonatból idézett szöveg másról szól. Ez arról szól, 
hogy erre a rétegre egy másik kutat nem javasolnak fúrni, de itt egy tartalékkútról van szó. 
Arról van szó, hogy ha ezzel a kúttal történik valami, akkor nem tud m�ködni a palackozó, de 
ami a várost jobban érinti, az az, hogy nem tudnak m�ködni a szállodák és a város számára 
fontos létesítmények. Ez a tartalékkút azt szolgálja, hogy kett� kút lesz, ha valamelyikkel 
történik valami, akkor ott a másik. Egyébként err�l pedig azt javasolja, hogy ne a testület 
vitatkozzon, hanem kérjenek be egy szakvéleményt. Tudomása szerint a Castrum Kft, illetve 
Simon Péter azt ajánlja, hogy � megfúrja a saját pénzén a kutat, átadja az önkormányzatnak és 
arra kútra is ugyanazok a játékszabályok vonatkoznak, mint a jelenlegi kútra. Magyarul 
nemhogy hátrányos, hanem kifejezetten el�nyös az önkormányzat számára, persze ezt lehet 
kétségbe vonni. 
 
E�ry Dénes: Akkor miért adta be úgy az engedély kérelmét, hogy � lesz az engedélyes és � 
fogja kezelni innent�l kezdve ezt a karsztvíz készletet? Ez mindkét 99 éves szerz�déssel nem 
illeszkedik egyáltalán. 
 
Hadházy Sándor: Én csak azt mondom, hogy nem felel meg a valóságnak, amit te állítasz, 
nem egy új kút fúrásáról van szó, amit egyébként a szakvélemény nagyon helyesen leír, hogy 
ez a vízadó réteg nem bír el két külön kutat. Tehát ha jön egy idegen vállalkozó, akkor erre a 
vízbázisra nem fúrhat, de tartalék kútfúrás az kifejezetten el�nyös.  
Javasolja, hogy kérjenek be erre szakvéleményt, vagy a Pénzügyi Bizottság ülésére hívják 
meg Simon Pétert és vitassák meg ezt a kérdést. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Javasolta hogy - mivel itt nagyon komoly szerz�déses kérdéseket 
feszegetnek – feltétlenül jogászokkal egyeztetni kellene.  
 
Lelkes László: Javasolta, el�ször koncentráljanak arra, hogy a 10 milliós kintlév�ség 
bejöjjön, ami most a költségvetésbe is betervezésre került. Tehát, amíg ez nem jön be, addig 
ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel a testület.  
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Hadházy Sándor: Kérdezte, ki támogatja ezt a javaslatot? 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélküt 
a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
 

87/2008 (II.28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Castrum Visegrád Kft. kérelmét - 
a K7 számú kút melléfúrásos felújításához kért tulajdonosi hozzájárulás tárgyában - 
elutasítja, amíg a Társaság a vízkészlet járulék megfizetését nem teljesíti. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Petik Zoltán peres ügye 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet Petrik Zoltán peres ügyében született 
bírósági döntésr�l.  
 
Tájékoztatás a Helyi Önkormányzatokról szóló törvény várható módosításáról 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy az Országgy�lés már napirendjére t�zte a 
Helyi Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv módosítását, amely a hitelfelvételi 
lehet�séget gyakorlatilag teljes egészében bekorlátozza. Ez várhatóan április május tájékán 
hatályba is lép. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor              E�ryné dr Mezei Orsolya  
   polgármester           jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   4/2008. 
Határozatok száma:  88-92/2008. 
Rendelet száma:   4/2008 (III. 04.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. március 4-én 

megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. tsp: 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
2. tsp: Visegrádi Sportegyesület kerékpáros szakosztályának címerhasználati kérelme. 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. március 4-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 Képvisel�k: 
 
     Hadházy Sándor polgármester 
     Kalotai Árpád alpolgármester  
     Abonyi Géza 

E�ry Dénes  
Lelkes László 

     Mezei Anna 
     Tavas Péter 
     Zeller Tibor 
 
 
 Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 
 

Meghívott: 
Fótos Tünde Pénzügyi csoportvezet� 

 
Távol maradt képvisel�k: 
 

Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot egy új 
napirenddel javasolta kiegészíteni: a Visegrádi Sportegyesület kerékpáros szakosztályának 
címerhasználati kérelme. Kérte, aki a napirend kiegészítésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
88/2008 (III. 04.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete az ülés napirendi javaslatát kiegészíti a Visegrádi 

Sportegyesület kerékpáros szakosztályának címerhasználati kérelmével.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy a legutóbbi ülésen elfogadott 
87/2008. (II. 28.) számú képvisel�-testületi határozat, amely a Castrum-Visegrád Kft. 
tulajdonosi hozzájárulás kérelmér�l szólt, véleménye szerint nem megfelel� szövegezéssel lett 
elfogadva, ezért javasolja a testületnek, hogy vonja vissza ezen határozatát.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészítéssel együtt a napirendet elfogadja, ez jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
89/2008 (III. 04.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete az ülés napirendi javaslatát a kiegészítéssel együtt 

elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Mivel a pénzügyi bizottság elnöke nincs jelen, � tájékoztatta a testületet err�l, 
hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást és az el�terjesztésben foglaltakkal 
egyetért, azt elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem 
hangzott el, kérte, aki a rendelet módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 4/2008 (III. 04.) számú, a 2007. évi IV. negyedévi el�irányzat-
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módosításról és költségvetési rendelet-módosításról szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet 
lásd mellékletben) 
2. tsp: Visegrádi Sportegyesület kerékpáros szakosztályának címerhasználati kérelme. 
El�terjeszt�: Dobri Imre képvisel� (szóbeli) 
 
Tavas Péter: Tájékoztatta a testületet, hogy a Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és azt javasolja, hogy csak a logo használatot engedélyezze a testület, a címert ne. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy engedélyezzék a címer használatot azzal a kitétellel, hogy 
más reklám ne szerepeljen a pólójukon. 
 
Kalotai Árpád: � is javasolta az engedély megadását, hiszen az önkormányzat rendelete 
szerint csak üzleti célra nem lehet engedélyezni a címer használatát. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett Bártfai és Kalotai képvisel�k javaslatával.  
 
E�ry Dénes: Javasolta, úgy engedélyezzék a használatot, hogy a pólójuk elején csak a lógó 
legyen és esetleg a hátukon lehetne engedélyezni az egyéb reklámokat is.  
 
Bártfai István: Ezzel egyetértett.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, a jöv�ben el kellene gondolkodni azon, hogy létre kellene hozni 
egy hozzáért� tagokból álló zs�rit, aki az ilyen jelleg� kérésekben tudna dönteni. Addig is 
jelen kérdésben javasolta, hogy elviekben támogassa a testület a címer használatot, készítsék 
el a tervezetet, melyet az önkormányzat lezs�riztet és ha megfelel, akkor használhatják. Kérte, 
aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
90/2008 (III. 04.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete ezennel elvi hozzájárulását adja, 
hogy a Visegrádi Sport Egyesület kerékpáros szakosztálya a kerékpáros mezén a város 
címerét és logóját használja azzal a kikötéssel, hogy a tervezett mezek el�zetes 
mintapéldányát az Önkormányzatnak bemutatják és a címer illetve logó kizárólagosan 
szerepeljen a mez egyik oldalán, másik reklámfelület szerepeltetése nélkül. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
A 87/2008. (II. 28.) számú képvisel�-testületi határozat visszavonása, a Castrum-Visegrád 
Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmér�l 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az elmúlt ülésen döntött a testület a Castrum Kft kútfúráshoz 
való hozzájárulás kérdésében. Javasolja a testületnek ezen határozatát visszavonni, ugyanis ez 
azt tartalmazza, hogy ameddig a 10 milliós nagyságrend� vízkészlet-járuléki összeget a 
Castrum-Visegrád Kft. nem fizeti meg az önkormányzat részére, addig ne legyen el�relépés, 
zárkózzon el a testület az engedélyt�l. Elmondta, nem tartja szerencsésnek ezt a két dolgot 
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„összemosni”, mert támadási felületet is adhat a testületnek. Tehát, ezt a határozatot vissza 
kellene vonni és dönteni kellene külön a kút ügyében.  
 
E�ry Dénes: Vélemény szerint a testületnek döntést kellene hoznia ez ügyben, hiszen abban 
az esetben ha ez nem történik meg és mégis emiatt valamilyen engedély kiadásra kerül, akkor 
a 2002 decemberében kötött szerz�déseit szegi meg. Véleménye szerint a mellékfúrásos 
felújításra vonatkozóan, a kérelem alapján nem áll jogában az önkormányzatnak megadni az 
engedélyt. Err�l a kérdésr�l ma mindenképpen dönteni kellene. 
 
Hadházy Sándor: Ennek nincs akadálya, a sorrend az, hogy el�bb visszavonják a régebbi 
döntést és hoznak egy újat.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 87/2008 (II. 28.) 
számú határozat visszavonásával, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
91/2008 (III. 04.) számú 

 
HATÁROZATA  

 
Visegrád város Képvisel�-testülete visszavonja a 87/2008 (II.28.) számú határozatát. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: jegyz� 
 
Hadházy Sándor: Akkor az engedély elutasításáról külön határozatot kelle hoznia a 
testületnek. 
 
Kalotai Árpád: Nem kellene esetleg megindokolni, hogy miért? 
 
E�ry Dénes: Mert a jelenleg vízjogi engedély alapját képez�, 2002-ben megkötött polgárjogi 
szerz�dések alapján nem áll módjában az önkormányzatnak ezt az engedélyt megadni.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az indoklással egészítsék ki a az elutasító határozatot. 
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze!  
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
92/2008 (III. 04.) számú 

 
HATÁROZATA  

 
Visegrád város önkormányzatának Képvisel�-testülete a Castrum-Visegrád Kft. 2008. 
február 18-án kelt kérelmére a K-7/1973. OKK számú kút melléfúrásos felújítására 
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadását elutasítja, mivel az a hatályos vízjogi 
üzemeletetési engedély alapját képez� 2002. december 20-án létrejött szerz�désekben 
foglaltakkal ellentétes. 

 
Határid�: azonnal 
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Felel�s: jegyz� 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 

Hadházy Sándor   E�ryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   5/2008. 
Határozatok száma:  93-108/2008. 
Rendelet száma:   5/2008 (III. 27.) 
    6/2008 (III. 27.) 
 
 
 
 

 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. március 27-én 

megtartott nyílt ülésér�l 
 
 
 
1. tsp: A házi és üzemorvos beszámolója 2007. éves munkájáról 
2. tsp: Az Önkormányzati Képvisel�k tiszteletdíjának meghatározása alapján rendelet 
módosítás 
3. tsp: A köztisztvisel�k illetmény kiegészítése – rendelet módosítás 
4. tsp: Az étkezési térítési díjak rendelet módosítás 
5. tsp: Önkormányzati SZMSZ módosítása és a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 
jóváhagyása 
6. tsp: Állami számvev�szék 2004-2007 év I. félévre terjed� vizsgálati jelentése 
7. tsp: Gazdasági program felülvizsgálata 
8. tsp: Éves beruházások el�készítése 
9. tsp: Önkormányzati ingatlanok eladásának ügye, m�szaki felmérés alapján 
10. tsp: Kistérségi Társulás megállapodás egységes szerkezetben történ� jóváhagyása 
11. tsp: Kistérségi kiegészít� oktatási normatíva ügyében együttm�ködési megállapodás 
elfogadása 
12. tsp: Honlap ajánlatok értékelése 
13. tsp: M�emlékvédelmi homlokzat felújítás pályázat kiírása 
14. tsp: Tornacsarnok bérbeadási feltételeinek szabályozása 
15. tsp: Önkormányzati ingatlanok, intézmények távfelügyelete (RIMI ajánlata) 
16.tsp: Turisztikai referens ügye 
17. tsp: Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
18. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységr�l 
19. tsp: Körzeti megbízott részére bérlakás kiutalása 
20. tsp: Egyebek 
 
 

 



2008. március 27 

 2 

 
 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. március 27-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 
 
    Hadházy Sándor polgármester 
    Kalotai Árpád alpolgármester  
    Abonyi Géza 
    Ifj. Bártfai István 
    Dobri Imre 

E�ry Dénes  
Lelkes László 

    Mezei Anna 
    Tavas Péter 
    Zeller Tibor 
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Miklós Melinda 
 
 
 

Meghívottak: 
Fótos Tünde Pénzügyi csoportvezet� 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett a napirend kiegészítésére, a Körzeti megbízott lakásának kiutalásáról még nem 
született határozat, ezért err�l szükséges döntést hoznia a testületnek. 
Kérte, aki a kiegészítéssel egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazatta, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
93/2008. (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete az ülés napirendi javaslatának kiegészítésével 

egyetért. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Zeller Tibor 17. 06-kor megérkezett. 
 
E�ry Dénes: Javasolta, hogy a napirendi javaslatban szerepl� 16. napirendi pontot vegyék le 
most napirendr�l, mivel az ügyvédi vélemény még nem érkezett meg. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az így módosított napirenddel egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal a következ� határozatot 
hozta: 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
94/2008. (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete az ülés napirendi javaslatát a módosításokkal együtt 

elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: A házi és üzemorvos beszámolója 2007. éves munkájáról 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ez a napirendi pont már szerepelt az elmúlt ülésen, de akkor a doktorn� 
távolléte miatt nem tárgyalta a testület. Ugyan a doktorn� most sincs itt, de ett�l függetlenül 
javasolja, hogy már ne halogassák tovább e téma tárgyalását. 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a tegnapi napon tárgyalta a témát a Népjóléti Bizottság is, 
azonban a doktorn� ott sem jelent meg, kimentette magát. A bizottság további kérdéseket 
fogalmazott meg a beszámolóval kapcsolatban, melyet a mai napon juttattak el a doktorn�höz.  
 
Lelkes László: Elmondta, sok mindenkit�l azt hallja, hogy inkább Dunabogdányba járnak 
orvoshoz, mert a doktorn� nehezen érhet� el. 
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Javasolta, hogy a bizottság által feltett kérdésekre mindenképpen kérjenek a doktorn�t�l 
konkrét válaszokat. 
 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal és ezzel a kiegészítéssel javasolta a beszámoló 
elfogadását. Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
95/2008. (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete a házi és üzemorvos 2007. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
 
2. tsp: Az Önkormányzati Képvisel�k tiszteletdíjának meghatározása alapján rendelet 
módosítás 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az el�terjesztést és javasolja a 
rendelet módosításának elfogadását.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
rendelet módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül az 5/2008 (III. 27.) számú, az Önkormányzati képvisel�k tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosítását elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
3. tsp: A köztisztvisel�k illetmény kiegészítése – rendelet módosítás 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: elmondta, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az el�terjesztést és javasolja a 
rendelet módosításának elfogadását.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
rendelet módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 6/2008 (III. 27.) számú, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztvisel�ket megillet� juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásáról szóló 
rendelet módosítást elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
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4. tsp: Az étkezési térítési díjak rendelet módosítás 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az el�terjesztést de a 
számítási mód logikája miatt nem találta rendben, ezért javasolják a napirend elnapolását.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért ezen ügyrendi javaslattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 
mellett a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
96/2008. (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete „Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása” 
cím� napirendi pontot leveszi a napirendr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Abonyi Géza 17. 20-kor megérkezett - 
 
5. tsp: Önkormányzati SZMSZ módosítása és a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 
jóváhagyása 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta az el�terjesztést, és a gyámhivatal vezet�i státusz vezet�i szintre emelését nem 
javasolta, egyébként az el�terjesztés többi részével egyetértett és elfogadásra javasolja. 
 
E�ry Dénes: Mi indokolja a vezet�i szintre emelést és a Bizottság ezt miért nem javasolja? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a köztisztvisel�i bértábla 
alapján a gyámhivatal vezet�je egy kezd� bérrel volna alkalmazható, viszont úgy gondolja, 
hogy mivel egy személyben látja el a gyámhivatali teend�ket – megfelel� szakmai 
színvonalon – és a felel�sége nagyon nagy, ezért javasolta, hogy emeljék ezt a státuszt vezet�i 
szintre. Jogszabály lehet�vé teszi, hogy ilyen lakosságszámú városi településen a Képvisel�-
testület kialakítson még vezet�i szintet, így nem a gyakorlati évek alapján lesz a bér 
megállapítva, hanem egy fix 7-es szorzóval. Hozzátette a jelenlegi hivatalvezet� munkájával 
meg  van elégedve, a megyei szint� szakmai ellen�rzések során sem találtak semmi 
kivetnivalót. 
 
Zeller Tibor: Csak ez a két választási lehet�ség van? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Nem, van egy harmadik lehet�ség is, amit tulajdonképpen 
jelenleg is alkalmaznak, hogy személyi bért állapítanak meg, de véleménye szerint ez nem 
fejezi ki azt a felel�sséget, amit a gyámhivatal vezet�je visel.  
 
Bártfai István: Nem javasolja a vezet�i szint kialakítását.  
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Abonyi Géza: Az Ügyrendi Bizottság anyagi okok miatt nem javasolja az új vezet�i szint 
kialakítását.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint azt is mérlegelni kellene, hogy a helyi lakosságnak is 
kényelmesebb az, hogy itt helyben el tudják intézni az esetlegesen felmerül� olyan jelleg� 
problémáikat, ami a gyámhivatal ügykörébe tartozik. � is úgy gondolja, hogy a jelenlegi 
gyámhivatal vezet� valóban jó színvonalon látja el munkáját.  
Javasolja, hogy a nemleges döntés helyett inkább vegyék le ezt a kérdést a napirendr�l és 
kérjék fel a Pénzügyi Bizottságot, hogy tekintse át a költségvetést, hogy lehet-e erre a célra 
forrást biztosítani.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Egyetértett a javaslattal és visszavonta az el�terjesztését. 
 
6. tsp: Állami számvev�szék 2004-2007 év I. félévre terjed� vizsgálati jelentése 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Bizottságok tárgyalták a témát, kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a 
kialakult álláspontjukat. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a véleménye a 
jegyz�könyvben megfogalmazásra került, melyet a testületi tagok is megkaptak.  
 
Lelkes László: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és azt kéri, hogy a polgármester úr és a 
jegyz� asszony dolgozzon ki egy akciótervet, mely tartalmazza a felel�söket  illetve a 
határid�ket is, úgy hogy a következ� testületi ülésen tárgyalni lehessen róla. 
 
Hadházy Sándor: A könyvvizsgáló már készített egy akcióterv-vázlatot, úgy gondolja, hogy 
ezt kell majd kiegészíteni felel�sökkel és határid�kkel. 
Tájékoztatta testületet az ÁSZ jelentésben megfogalmazott, a polgármestert érint� két 
pályázat benyújtásának körülményeir�l. Álláspontja szerint ebb�l az egyik az iskola fogadó 
épületének pályázata volt, a másik egy kétfordulós elvi pályázat, ahol jelentkezni kellett a 
kiemelt nagy projektekre és az akkori aljegyz� szerint nem volt szükséges testületi döntés, de 
ebb�l semmilyen hátránya az önkormányzatnak nem keletkezett.  
A vizsgálat megállapít törvénysértéseket, melyeket természetesen célszer� volna a jöv�ben 
kikerülni, de álláspontja szerint ezek nem kardinális kérdések, de az intézkedési terv többek 
között erre is kiterjedne. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy az ÁSZ jelentés nem az iskola fogadóépületére 
benyújtott pályázatot kifogásolta, - illetve azt említi is, hogy rendben találta, - hanem a 
Visegrádi Norvég Alapra benyújtott visegrádi m�emlék-együttes fogadóterületének komplex 
rendezése cím� pályázat benyújtását.  
 
Fótos Tünde: Ez a pályázat kétszer került benyújtásra, el�ször 2006-ban, majd 2007-ben és a 
2006-os benyújtáskor született is róla döntés, de a számvev�széknek írásos dokumentum 
kellett volna arról, hogy 2007-ben is benyújtható a pályázat. Az önkormányzat viszont úgy 
kötött szerz�dést a pályázat megírójával, hogy ha lesz még lehet�ség, akkor benyújtják a 
pályázatot ismét. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint, akkor itt tulajdonképpen értelmezésbeli problémáról 
van szó, tehát, amit a Pénzügyi Bizottság ezzel kapcsolatban megfogalmazott, úgy gondolja, 
hogy védhet�.  
A bels� ellen�rzés kapcsán tájékoztatta a testületet arról, hogy a Kistérségi Társulás egy új 
céget bízott meg a 13 település bels� ellen�rzési feladatainak ellátásával.  
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Lelkes László: Véleménye szerint ebb�l a jelentésb�l elég sok tanulság levonható és ezt nem 
lehet olyan egyszer�en és gyorsan elintézni. Úgy gondolja, hogy azok a célok, melyeket 
kit�ztek maguk elé, mintha nem olyan ütemben valósulnának meg, ahogyan szerették volna. 
Véleménye szerint ez a jelentés is egy teljesítményértékelésnek vehet�, melyb�l az tükröz�dik 
vissza, hogy komoly hiányosságok vannak, melyeken mindenképpen változtatni kell. Úgy 
gondolja, az is probléma, hogy a Képvisel�-testület sem tud megfelel�képpen összhangban 
együtt dolgozni. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, � már többször tett kísérletet arra, hogy a Képvisel�-testületet 
testületi ülés keretein kívül összehívja, hogy ott próbálják meg a legfontosabb kérdéseket 
átbeszélni és kialakítani egy álláspontot, megfogalmazni a célt és hozzárendelni az 
eszközöket. Sajnálatos módon azonban ezek a megbeszélések csak részben voltak sikeresek., 
tehát úgy gondolja, hogy a bels� kommunikáción mindenképpen változtatni kell, amely 
természetesen els�sorban a polgármester feladata. Az ÁSZ jelentés viszont nem err�l szól, 
hanem els�sorban olyan természet� dolgokról, melyet els�sorban a hivatal nem tudott 
megfelel�képpen teljesíteni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi vezet� státusz 
esetében az utóbbi években nagyon sok változás történt.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint ez a jelentés a testület számára is kritikát jelent.  De úgy 
gondolja, hogy ez alapján nagyon sok mindenen tudnak majd változtatni. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, � ebben az ÁSZ jelentésben egyetlen egy olyan pontot sem talált, 
amely ne marasztalta volna el a hivatalban folyó munkát. Nehezményezte, hogy a korábbi 
ÁSZ jelentés akkor nem került a Képvisel�-testület elé.  Az Ügyrendi Bizottság javasolja, 
hogy készüljön egy ütemterv, melynek alapján legyenek kijavítva azok a hibák, melyek már 2 
ÁSZ jelentés óta nem voltak kijavítva, és számon kell kérni a felel�st�l, hogy valóban 
megtörtént-e. 
 
Hadházy Sándor: Az el�z� ÁSZ jelentés azért nem került a Képvisel�-testület asztalára, 
mert akkoriban megkonzultálta a kérdést a jegyz� asszonnyal és a Pénzügyi Bizottság 
vezet�jével és úgy gondolták, hogy a feltárt hibákat kijavítják egy intézkedési terv alapján, de 
sajnos akkoriban s�r�n volt pénzügyi vezet�i változás, amely nagyban hátráltatta ezt a 
munkát.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a régebbi számvev�i jelentésr�l is tudott a testület, de akkor 
nem hangzott el az az igény egyik képvisel� részér�l sem, hogy szeretné azt megtekinteni, 
illetve részleteiben megismerni, tehát úgy gondolja, hogy most már nem jogos a számonkérés 
arra vonatkozóan, hogy ez akkor miért nem került a testület asztalára. Javasolta, hogy ha 
esetlegesen a jöv�ben bármilyen oknál fogva személycsere következne be a pénzügyön, akkor 
nagyon alapos átadás-átvételre törekedjen a hivatal. 
 
Hadházy Sándor: Az Ügyrendi Bizottság elnökének javaslatával kapcsolatban elmondta, az 
az álláspontja, hogy ez els�sorban pénzügyi kérdés, ezért azzal a Pénzügyi Bizottságnak 
kellene foglalkoznia.  
 
Lelkes László: Ezzel nem ért egyet, mert úgy gondolja, hogy itt nem els�sorban pénzügyi 
kérdésekr�l van csak szó, hanem a összességében a hivatal m�ködésér�l és a polgármesteri 
felel�sségi körökr�l, ezek pedig nem kimondottan a Pénzügyi Bizottság  kompetenciájába 
tartozó ügyek. Ezért azt a javaslatot tudja támogatni, melyet az Ügyrendi Bizottság javasolta, 
hogy ezzel az üggyel egy adhoc bizottság foglalkozzon.  
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Hadházy Sándor: Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta 
és kérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatát. 
 
Abonyi Géza: Határozati javaslat a következ�: Alakuljon egy adhoc bizottság, amely az ÁSZ  
jelentéssel kapcsolatban a konkrét felel�sség megállapítást elvégzi, továbbá az intézkedési  
terv  felállítását figyelemmel kíséri. A személyekre vonatkozó javaslata: Tavas Péter, Bártfai 
István és Dobri Imre képvisel�k. 
 
Az említett képvisel�k nyilatkoztak, hogy vállalják a bizottságban való részvételt.  
 
- A napirendi pont tárgyalása közben 17.40-kor Zeller Tibor távozott az ülésteremb�l -  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a 
következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
97/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete adhoc bizottságot hoz létre mely a 2008. évi Állami 
Számvev�szék jelentésével kapcsolatban elvégzi a felel�sség megállapítását, valamint 
figyelemmel kíséri az intézkedési terv felállítását. A bizottság tagjai: Bártfai István, Dobri 
Imre és Tavas Péter képvisel�k. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, tegyenek javaslatot a bizottság elnöki tisztségére. 
 
Abonyi Géza: Dobri Imrét javasolta. 
 
Dobri Imre nyilatkozott, hogy vállalja az elnöki tisztséget. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért a javaslattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következ� 
határozatot hozta:  
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
98/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete Az ÁSZ jelentés kivizsgálására létrehozott adhoc 
bizottság elnökévé Dobri Imrét választja.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s polgármester 

 
 



2008. március 27 

 9 

 
 
 
 
7. tsp: Gazdasági program felülvizsgálata 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az Önkormányzat b� egy évvel ezel�tt fogadta el a gazdasági programot, 
mely hosszas el�készítéssel készült el annak idején. Most ennek végrehajtását kellene 
értékelni. Vannak olyan elemei a programnak, melyek már elkészültek, vannak amelyeknek 
az el�készítése folyamatban van és van kétségtelen, hogy van olyan is, melynek még az 
el�készületei sem kezd�dtek meg. Javasolta, hogy nézzék át a gazdasági programot.  
 
Ezt követ�en a Gazdasági program mentén végighaladva pontonként értékelte a testület az 
eddig elvégzett munkát.  
 

- Zeller Tibor visszajött –  
 
Hadházy Sándor: Összegzésül elmondta, véleménye szerint így a részletes átnézés után 
elmondható, hogy nem teljesen a tervek szerint, de azért a gazdasági program végrehajtása jól 
halad. A kit�zött célok nagyrészt ma is aktuálisak és jó volna ezekb�l 2010-re minél többet 
befejezni. A legfontosabb projekt a városközpont lenne, melyet mindenképpen teljesíteni 
kellene, de legalábbis elkezdeni a ciklus végéig.  
 
Lelkes László: Kérte, hogy készüljön egy akcióterv a gazdasági programhoz, mely felsorolás 
szer�en tartalmazza, azokat a pontokat, melyeket a polgármester úr reálisnak lát 
megvalósítani a ciklus végéig.  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy véleménye szerint jó pár lépésben nem történt lényeges 
változás eddig és sajnálatos módon a jöv�ben sem várható. Fejlesztés egyre kevesebb 
történik. A Pénzügyi Bizottságnak egyöntet� véleménye volt hogy, t�zzék ki célul azt, hogy 
ne vegyen fel hitelt az önkormányzat a jöv�ben. A szálloda építéseket pedig véleménye 
szerint nem szabad önkormányzati sikernek elkönyvelni. Véleménye szerint a pályázatokkal 
kapcsolatos elképzeléseket is át kellene gondolnia a városnak, mert a jelenlegi megoldás nem 
biztos, hogy a legjobb, hiszen kifizet az önkormányzat elég sok pénzt a pályázat írásra, de 
közel sem biztos, hogy ez meg fog térülni valaha is. Ezen kívül pedig több pályázatot kellene 
beadni, mint eddig. Végezetül elmondta, hogy jó volna, ha a civil szervezetek 
delegálhatnának 1-1 tagot a Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottságába. A testületnek pedig át 
kellene gondolni a milleneumi év programját, mert nincsenek meg a források a célok 
megvalósításához, melyeket a program eltervezésekor kit�ztek.  
 
- Lelkes László távozott az ülésteremb�l –  
 
8. tsp: Éves beruházások el�készítése 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
E�ry Dénes: Röviden tájékoztatta a testületet a várható, illetve tervezett beruházások 
folyamatának állásáról.  
 
9. tsp: Önkormányzati ingatlanok eladásának ügye, m�szaki felmérés alapján 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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E�ry Dénes: A Bizottság azon állásponton van, hogy a Berkenye utcában lév� rézs�, amit a 
lakók szeretnének megvásárolni az értékesíthet�. A többi konkrét megkereséssel kapcsolatban 
pedig úgy döntött a testület, hogy április 5-én bejárják a szóban forgó ingatlanokat, hogy azok 
közül melyik értékesíthet�.  
 
- Zeller Tibor és Mezei Anna képvisel�k távoztak az ülésteremb�l -  
Hadházy Sándor: Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
egyetért a javaslattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
99/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Berkenye utcára vonatkozó vételi szándékkal kapcsolatos értékbecslés kerüljön 
megrendelésre, ennek költségeit a költségvetésben biztosítja. Képvisel�-testület szándéka, 
hogy a „f�részfog” –kerítés állapototok ne alakuljanak ki az esetleges adás-vétel miatt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
10. Kistérségi társulás megállapodás egységes szerkezetben történ� jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a társulási megállapodást elfogadja ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
100/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete elfogadja a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásának a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalt  
Társulási megállapodását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
- Mezei Anna visszatért az ülésterembe -  
 
11 tsp: Kistérségi kiegészít� oktatási normatíva ügyében együttm�ködési megállapodás 
elfogadása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy az Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta a témát, és 
elfogadásra javasolja a testületnek. 
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Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a határozati javaslatot elfogadja ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád város Képvisel�-testületének 

101/2008 (III. 27.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az 
el�terjesztésben szerepl� együttm�ködési megállapodást a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával a közoktatási szakszolgálat 
feladatellátására vonatkozólag. A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
12. tsp: Honlap ajánlatok értékelése 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Ismertette a beérkezett ajánlatok összefoglaló értékelését, melyet a 
Közm�vel�dési Bizottság állított össze az ajánlattev�k meghallgatását követ�en. A bizottság 
javaslata, hogy a Dunakanyar-Ipoly Kht. vagy az Eper Stúdió ajánlata közül válasszon a 
testület, mivel �k adták a legel�nyösebb ajánlatot. 
 
- Zeller Tibor visszaérkezett az ülésterembe - 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint jó a javaslat, de esetleges pontosításokra még szükség 
lehet. 
 
Dobri Imre: Elmondta, a meghallgatás során minden szolgáltató nyitott volt arra, hogy 
bármilyen módosításra lehet�sége legyen az önkormányzatnak. Véleménye szerint a jó 
m�ködés garanciája a megkötend� szerz�dés lesz majd.  
 
Abonyi Géza: Javasolta az Eper Stúdió ajánlatának elfogadását. 
 
Dobri Imre: � is az Eper stúdiót javasolja, 2 éves megbízással és az elkészített szerz�dés 
tervezet ismét kerüljön a Képvisel�-testület elé megtárgyalásra. Elmondta, hogy a következ� 
testületi ülésre Dunakanyar Kht-t�l szeretne még bekérni egy ajánlatot kizárólag a tartalom 
szolgáltatásra, de ez külön tárgyalást igényel majd. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a Bizottság javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
102/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a város honlapjának fejlesztésével és üzemeltetésével az 
Eper Stúdiót bízza meg, 2 év id�tartamra. Az üzemeltetési szerz�déstervezetét a soron 
következ� testületi ülésre kívánja el�terjeszteni.  
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Határid�: soron következ� testületi ülés    Felel�s: polgármester 
 
13. tsp: M�emlékvédelmi homlokzat felújítás pályázat kiírása 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
E�ry Dénes: Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat, mely alapján javasolja a 
Városfejlesztési Bizottság kiírni a pályázatot.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a Bizottság javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

 
Visegrád város Képvisel�-testületének 

103/2008 (III. 27.) számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi védelem alatt álló épületek 
felújítására a pályázatot a következ� feltételekkel írja ki: 

 
Pályázat beadásának határideje:  2008. június1-augusztus 30-ig 
Elbírálás id�tartama:   30 nap 
Meghirdetés módja:   Visegrádi Hírek, honlap 
Megvalósulás határideje:   2008. október 30. 
Elnyerhet� támogatás:    A felújítási m�emléki gondosságot igényl� többlet költsége, 
     nem lehet több a beruházási költség 40%-nál 
Elszámolás:    A felhasznált támogatásról számlával, 
     a beruházás befejezését követ�en 
Pályázható maximum:   400,- eFt 
Pályázók Köre:    - magánszemélyek 

- közhasznú intézmények 
Pályázati feltételek:   - építési engedély 

- megfelel� referenciával rendelkez� kivitelez� 
- helyi adótartozás nincs (adó csoport igazolja) 

Benyújtandó:    - pályázati adatlap 
     - tulajdoni lap (az engedélyhez beadott másolata) 
     - engedélyezési terv 
     - építési engedély 
     - részletes, munkanemenkénti költségvetés az egész munáról 
Nevezési díj:    - nincs 
Bíráló Bizottság (szakmai):  - Népjóléti Bizottság kijelölt tagja 
     - Városfejlesztési Bizottság kijelölt tagja 
     - F�építész 

   - Helyi építészek valamelyike (Félegyházi András,  
     Máthé Gábor) 
     - Múzeumi munkatárs 
 
Bírálati szempontok:   - építészetileg indokolt 
     - pénzügyileg indokolt (egyébként nem tudná a felújítást 
     elvégezni) 
 
Költségvetésben:   2008. évre 1.000.000.- Ft szerepel erre a célra, a megmaradó 
     pénzmaradvány növelje a következ� évi keretet 
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Határid�: azonnal        Felel�s: polgármester 
 
 
14. tsp: Tornacsarnok bérbeadási feltételeinek szabályozása 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Az iskola kérte, hogy döntse el a testület hogy a tornacsarnok kihez tartozik, 
hogy az iskola szervezeti egysége legyen-e. Ha err�l dönt a testület, akkor a bérleti díjakról is 
dönteni szükséges. A bérleti díjakra vonatkozó árakat a Bizottság a következ�képpen 
javasolja: visegrádiaknak 2000-2500 Ft, küls�söknek 3000-3500 Ft. Ezen kívül van egy 
nagyon sürget� probléma, a férfi WC-t rendbe kell hozni, mert olyan állapotba van, hogy így 
jelenleg nem is lehet kiadni a csarnokot.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint jó lenne, ha az iskola kezelné a csarnokot.  
 
Dobri Imre: Javasolja az iskola által leírt 3 javaslat közül a másodikat elfogadni, vagyis, 
hogy a tornacsarnok kerüljön az iskola üzemeltetése alá. 
 
Hadházy Sándor: Támogatja, hogy az iskola legyen az üzemeltet�, de a rongálási károkért 
az iskola igazgatója legyen a felel�s. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért 
Dobri Imre képvisel� úr javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
104/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete támogatja, hogy a tornacsarnok az iskola szervezeti 
egységeként m�ködjön, ezért teljes mértékben az igazgató hatáskörébe tartozik, hogyan 
hasznosítja a szabad kapacitást. Az iskola állítja ki a számlát, a bevétel az iskola bevételei 
között elkülönítve szerepel, ez feltételezi, hogy az iskola számlaképes, vállalkozhat az alapító 
okirat szerint. Ezzel teljesen az iskola vezet�jének hatáskörébe tartozik az intézmény az 
összes bevétellel és kiadással együtt. A bérleti feltételek megállapításában szabad kezet kap. 
A rongálási károkért az igazgató a felel�s. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
15. tsp: Önkormányzati ingatlanok, intézmények távfelügyelete (RIMI ajánlata) 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
E�ry Dénes: A RIMI azt kérte, hogy elhelyezhessen itt az önkormányzat épületében egy 
antennát, ezért cserébe felajánlotta az önkormányzati objektumok közül 2-nek az �rzését. 
Javasolja, hogy ezt engedje meg az önkormányzat és cserébe a sportpálya öltöz�t szereljék fel 
és azt �rizzék, mivel ezt az egyetlen épületet még úgysem �rzi az a cég, aki egyébként az 
összes többi önkormányzati ingatlant. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki egyetért E�ry Dénes képvisel� úr javaslatával, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
105/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete engedélyezi a RIMI Monitoring Kft részére 1 db 
antenna elhelyezését a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda épületében. Ellentételezésül a 
RIMI Kft a sportpálya öltöz�épületében kiépíti a megfelel� technikai berendezést és vállalja 
ezen épület ingyenes �rzését. 
 

Határid�: ülést követ� 30 nap 
Felel�s: polgármester 

 
16.tsp: Turisztikai referens ügye 
El�terjeszt�: Kalotai Árpád (alpolgármester) 
 
Kalotai Árpád: Felhívta a figyelmet, hogy több turisztikai szerepl� jelezte egyet nem értését a 
turisztikai referens státusz megsz�ntetése miatt. Véleménye szerint egy ilyen helyen, mint 
Visegrád fontos volna egy idegenforgalmi szakember foglalkoztatására. A jöv�ben ezen 
mindenképpen el kellene gondolkodni. Zeller Tibor is jelezte, hogy a majdan felépül� 
fogadóépületben tervezi egy tourinform iroda kialakítását, így volna rá lehet�ség, hogy 
esetleg ott a hivatal foglalkoztasson egy embert a jöv�ben. 
 
17. tsp: Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (jegyz�) 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
106/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete elfogadja a lejárt határidej� határozatokról szóló 
beszámolót. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
19. tsp: Körzeti megbízott részére bérlakás kiutalása 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (jegyz�) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A szerz�dés készítése közben kiderült, hogy – bár már többször 
volt ez a téma a testület el�tt – még konkrétan e témában nem született döntés, hogy ezt a 
bizonyos lakást Németh Károly kapja. Ezért lenne szükséges, hogy most hozzon határozatot 
err�l a testület. 
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Hadházy Sándor: Javasolta, hogy hozzon konkrét döntést a testület a lakás kiutalásáról. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
107/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy Németh Károly körzeti megbízottnak 
a Sziget utcai 7 szám alatti önkormányzati bérház B/3. számú lakását kiutalja. Felkéri a 
polgármestert a szerz�dés aláírására. A bérleti jogviszony határozott id�re jön létre, egyez� 
lejárati id�vel, mint a többi bérl� esetén. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
20. tsp: Egyebek 
 
Dobri Imre: Tájékoztatta a testületet, hogy pár hónappal ezel�tt volt egy problémás gyermek 
az általános iskolában, akinek az ügye azóta megoldódott, az Alternatív Fejleszt� Általános 
Iskolába került Budapestre. Mivel azonban ez egy alapítványi iskola, így a havi költség 20. 
000 Ft., melyet nem tud vállalni a család, hiszen az oda-vissza utazás is költséges, így kérik, 
hogy ezzel az összeggel támogassa az önkormányzat a családot. A Közm�vel�dési Bizottság 
támogatja. 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta ezt a témát és az átmeneti segélyb�l ezt az 
összeget - azaz 120 eFt-ot, amely a tanév végéig elég - meg is szavazta. Viszont ez a kiadás 
megterheli a bizottság átmeneti segély keretét. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy err�l az összegr�l hozzon most döntést a testület a tartalék 
keret terhére, hogy ne legyen ezzel gondja a bizottságnak. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
108/2008 (III. 27.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád város Képvisel�-testülete 120 eFt-ot biztosít a 2008. évi költségvetés tartalék keret 
terhére Gulyás Máté tanuló Alternatív Fejleszt� Általános alapítványi iskolába járásának 
támogatására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több kérdés, hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
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Kmf. 
 

 
 

Hadházy Sándor E�ryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester                 jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   6/2008. 
Határozatok száma:  109-134/2008. 
Rendeletek száma:  4-10/2008 (IV.24.) 
     
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. április 24-én 
megtartott nyílt ülésér�l 

 
1.) Beszámoló a Rend�r�rs 2007. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l valamint 
a  Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen végzett 
tevékenységér�l 
2.) Pályázatíró cég tájékoztatója (Aditus Kft) 
3.) Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
4.) 2007. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
5.) Ász jelentéshez intézkedési terv 
6.) M�vel�dési Ház igazgatói állás pályázat elbírálása 
7.) Önkormányzati SZMSZ módosítása 
8.) Milleniumi év programja 
9.) Honlap üzemeltetési szerz�dés 
10.) Visegrád LOGO szerz�dés  
11.) Gazdasági program felülvizsgálata II. -  akciótervvel 
12.) Önkormányzati ingatlanok ügye, m�szaki felmérés alapján II.  
13.) Közm�fejlesztési hozzájárulás (Schulek u. csatornázás) 
14.) Intézményvezet�k bérkorrekciója II.  
15.) Étkezési térítési díjak – rendelet módosítás (ÁFA tv. változása miatt) 
16.) Tourist Projekt támogatási szerz�dés tervezet 
17.) Vízhasznosítási szerz�dés tervezet (Tourist Projekt) 
18.) Castrum vízkészlet járulék ügye – tájékoztatás 
19.) Vízkorlátozási terv jóváhagyása (DMRV) 
20.) Ister-Granum EGTC –be történ� belépés 
21.) S�rg�sségi Indítvány a kistérségi földgázbeszerzésr�l  
22.) Szándéknyilatkozat meger�sítése Pilisi Zöldút pályázathoz 
23.) Testvérvárosi kapcsolat Dubrovnikkal 
24.) Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységr�l 
25.) Lejárt idej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
26.) Lepence Hotel közvilágítás kiépítésének ügye 
27.) Dunakanyar Kulturális Seregszemle Támogatása 
28.) Sportpálya árvízi utómunkálatai 
29.) „Nemzeti Vágta” c. rendezvényen való részvétel 
30.) Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. április 24-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 
 
    Hadházy Sándor polgármester 
    Kalotai Árpád alpolgármester  
    Abonyi Géza 
    Ifj. Bártfai István 
    Dobri Imre 

Lelkes László 
    Mezei Anna 
    Tavas Péter 
    Zeller Tibor 
 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 
 

Meghívottak: 
Fótos Tünde - Pénzügyi csoportvezet� 
Benzsay Csaba - Örsparancsnok 
Németh Károly - Körzeti Megbízott 
Dávid Veronika - Aditus Kft. Képvisel�je  
Ifj.Cseke László – Visegrád Pro Kht. ügyvezet�je 
Dr Szebellédi István – Könyvvizsgáló 
Schmidt Anna – Áprily L. Ált. Iskola igazgatója 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 9 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
Javaslatot tett a napirend kiegészítésére, illetve két módosítást javasolt, kérte hogy a 11. 
napirendi pontot – a Gyermekjóléti Szolgálat munkájának értékelését -  vegyék le a 
napirendr�l, helyette a Lepence Hotel el�tti közvilágítás kiépítését és üzemeltetését 
tárgyalnák, kérte, hogy aki a kiegészítéssel egyetért, ezt jelezze! 
 
Dobri Imre: Kérte, hogy a Dunakanyar Kulturális Seregszemle támogatásával kapcsolatos 
támogatási kérelmet, illetve a M�vel�dési Ház és Könyvtár lejárt határidej� költségvetéseivel 
kapcsolatos ügyét vegyék fel még a napirendre. 
 
Bártfai István: Kérte, hogy a Sportpálya árvízi utómunkálataira vonatkozó kérdéseket is 
tekintsék át melyre árajánlatot is el�terjesztett, kérte, hogy ezt a kérdést is vegyék fel a 
napirendre.  
 
Lelkes László: Javasolt még egy napirendi pont felvételét a „Nemzeti Vágta” cím� 
rendezvénnyel kapcsolatban.   
 
Visegrád Város Képvisel�-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád város Képvisel�-testületének 
109/2008. (IV. 24.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Castrum Visegrád Kft. kérelmét a 
Lepence 11. fkl. Út közvilágítás kiépítésével kapcsolatosan felveszi a napirendre. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
110/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Dunakanyar Pedagógiai Szövetség  
kérelmét a Dunakanyar Kulturális Seregszemle támogatásával kapcsolatosan felveszi a  
napirendre. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
111/2008. (IV. 24.) számú 
    HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Dobri Imre képvisel� kérésére a 
Mátyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtár lejárt határidej� követeléseivel kapcsolatos ügyét 
nem veszi fel a  napirendre. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

112/2008. (IV. 24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Bártfai István képvisel�  
el�terjesztését a Sportpálya árvízi utómunkálataira vonatkozóan felveszi a  napirendre. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
113/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Képvisel�-testülete Lelkes László képvisel� el�terjesztését a „Nemzeti Vágta” rendezvényre 
vonatkozóan felveszi a napirendre. 
 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
114/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a módosított napirendet jóváhagyólag 
elfogadja. 

 
Felel�s: polgármester 

Határid�: azonnal 
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1. tsp. Beszámoló a Rend�r�rs 2007. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l 

valamint a visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen 
végzett tevékenységér�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 
Hadházy Sándor: Köszöntötte Benzsay Csaba �rsparancsnokot és Németh Károly Körzeti 
megbízottat, kérdezte a jelenlév�ket hogy az el�terjesztésben foglaltakhoz kívánnak-e 
kiegészítést tenni? Röviden ismertette a Városfejlesztési Bizottsági véleményt. 
 
Kérdések és hozzászólások következtek:  
 
Zeller Tibor: Kérte, hogy ha van rá mód a hétvégéken is teljesítsenek szolgálatot, mivel 
ilyenkor gyakoribb a garázdaság, kihangsúlyozta a városban történ� szabálytalan parkolásokat 
és az abból adódó közlekedés problémáját is.  
 
Benzsay Csaba: Elmondta, hogy ezek a problémák a létszámhiányból adódnak, de igyekezni 
fognak ezt megoldani, az Önkormányzat támogatásával elképzelhet� lenne a folyamatos 
rend�ri szolgálat. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy egyetért Zeller Tibor Képvisel� Úr észrevételével, 
javasolta egy belvárosi kamera elhelyezését, ezzel véleménye szerint a hétvégi problémák 
jelent�s mértékben visszaszorulnának.  
Kérdezte az Örsparancsnokot, hogy az Önkormányzat esetleg mivel tudná segíteni a 
rend�rség munkáját?  
 
Németh Károly: Megköszönte, elmondta, hogy neki egy kérése volt, melyet az 
Önkormányzat teljesített is.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem volt szavazás következett 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
rend�r�rs beszámolója elfogadásra került:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
115/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Visegrád Város Rend�r�rs 2007. 
évi tevékenységér�l szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
2. tsp. Pályázatíró cég tájékoztatója (Aditus Kft.) 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 

Hadházy Sándor: Köszöntötte az Aditus Kft. képvisel�jét, Dávid Veronikát, kérte, hogy 
mondja el, hogy milyen egyéb lehet�ségek vannak a pályázatokat illet�en, illetve a 
folyamatban lév� pályázatokról  is tájékoztatást kért. 
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Dávid Veronika: Köszöntötte a Képvisel�-testületet, 4 folyamatban lév� pályázattal 
kapcsolatosan adott tájékoztatást, az Iskola fejlesztését és b�vítését érint� pályázatról, a 
Csónakház pályázatról, az árvízvédelmi, valamint a kerékpárút pályázatról. Röviden 
ismertette ezek feltételeit.  
Elmondta, hogy van egy új pályázat, melyre javasolja, hogy pályázzon Visegrád, mely 
kifejezetten a turisztikával foglalkozó nem infrastrukturális pályázat, mely egy turisztikai 
képzési program lenne.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy erre a szándék megvan, de az el�készítés több hónapot 
vesz igénybe.  
 
Dobri Imre: Támogatta Dávid Veronika ajánlatát, véleménye szerint ez hétvégi vagy akár 
esti levelez�s képzésben megvalósítható lenne, javasolta gondolják át a helyzetet.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ezt a kérdést a Bizottság tárgyalja meg. Kérdezte, hogy a 
kerékpárút pályázattal kapcsolatban mi a vélemény? 
 
Dávid Veronika: Véleménye szerint ennek nincs realitása ebben a szakaszban. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az az álláspontjuk, hogy a Sportpályán túli Római 
�rtorony szakasztól Gizella Kórházig tartana – véleménye szerint ezt a szakaszt érdemes 
lenne megépíteni a város lakosainak és a turisztika szempontjából is.  
 
Dávid Veronika: Elmondta, hogy a kerékpárút megépítése komoly költségekkel jár, még 
ezen az 1 km-es szakaszon is, javasolta, hogy gondolják át, érdemes ilyen feltételekkel ezt 
megépíteni.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint feltétlenül indokolt lenne hogy ezen a pályázaton 
induljanak, mivel ez az út összekötné a szállodákat, - az itt üdül� embereket a várossal. Ennek 
a  külterületi szakasznak a megépítése önmagában is megérné a városnak.  
 
Dávid Veronika: Javasolta, hogy a szállodatulajdonosokat is bele kellene vonni ebbe, hogy 
támogassák ezt.  
 
Ezután röviden átbeszélték, hogy melyek lehetnének  a további lehetséges pályázatok, melyre 
pályázhatna még a város. 
 
3. tsp. Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor: szóbeli 
Meghívott: Ifj. Cseke László 

 
Ifj. Cseke László: Köszöntötte a Képvisel�-testületet, elmondta hogy az idei palotajátékok 
programterve már elkészült, a résztvev�k száma több országgal is b�vült az el�z� évekhez 
képest, de jelenleg is folynak még az egyeztetések újabb résztvev�kkel. Elmondta, hogy az 
eredeti királyi páholy feltárásra került, és tervezik hogy ennek a másolatát – ha lesz rá 
pénzügyi keret - elkészíttetik. Röviden ismertette a szervezés jelenlegi helyzetét, illetve a 
további terveket. Beszámolt a Pro Visegrád Kht. jelenlegi pályázatairól is. 
Elmondta, hogy terveznek erre az évre egy új rendezvényt, szeretnék ha hagyománnyá válna, 
erre a Palotajátékok el�tt hétvégén kerülne sor mely az Árpádházi Királynék Ünnepe lenne, 
ismertette a tervezett programot.  
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4. tsp. 2007. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 

Meghívottak: Intézményvezet�k, dr Szebellédi István könyvvizsgáló, Német 
Kisebbségi Önkormányzat Elnöke, Fótos Tünde Pénzügyi csoportvezet� 
 

Hadházy Sándor: Kérdezte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy van e Bizottsági vélemény?  
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a Bizottság rendben találta a 2007. évi zárszámadási rendelet.  
 
Dr Szebellédi István: Kiegészítésként elmondta, melyek azok a dolgok amelyek a 
könyvvizsgálói záradék korlátozásához vezettek, illetve ennek az értékelését.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte a Könyvvizsgáló Úr tájékoztatását, szavazás következett: 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a  7/2008 (IV. 24.) számú, az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
teljesítésér�l szóló rendeletét elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
5. tsp.  Ász jelentéshez intézkedési terv 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ez az intézkedési terv második változatban készült el, kérdezte 
a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy sikerült-e ezzel a kérdéssel foglalkozniuk?  
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a Bizottság foglalkozott vele, és néhány módosítási 
javaslatuk van. Javasolta, hogy egyes pontokban a felel�s ne a Képvisel�- testület legyen, 
hanem jelöljék meg a személyi felel�söket.  
 
Ezután pontonként átbeszélték a módosításokat, majd szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
116/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Önkormányzat gazdálkodási 
rendszerének 2008. évi átfogó ellen�rzése keretében feltárt hiányosságokat megtárgyalta, és a 
hiányosságok megszüntetése érdekében az ülésen elhangzott módosításokkal kiegészített 
„intézkedési tervet” jóváhagyólag elfogadja. Az intézkedési tervben szerepl� feladatok 
végrehajtásáról a jegyz� 2008. október 30.-ig írásban tájékoztatni köteles a Képvisel�-
testületet. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
6. tsp. M�vel�dési Ház igazgatói állás pályázat elbírálása 

El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Bizottság Elnöke (szóbeli) 
Meghívottak: Mikesy Tamás, Matakovits Györgyné 
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Hadházy Sándor: Megkérdezte, hogy a Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta-e a 
beérkezett pályázatokat?  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Bizottság nem tárgyalta, de a kiírás szerint a két pályázatból 
csak az egyik, Mikesy Tamásé felel meg a követelményeknek.  
 
 
Mikesy Tamás: Ismertette a jöv�beni céljait, terveit a M�vel�dési Ház és Könyvtár 
vezetésével kapcsolatban.  
 
20:09: Hadházy Sándor polgármester elhagyta a tárgyalót, az ülés vezetését Kalotai Árpád 
alpolgármester vette át. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette a vezet�i megbízás feltételeit.  

 
Mivel a témában hozzászólás, kérdés nem érkezett, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
117/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Mátyás Király M�vel�dési Ház és 
Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére hirdetett pályázat eredményeképpen 2008. május 01.-
t�l 2013. április 30.-ig terjed� 5 éves id�tartamú határozott idej� kinevezéssel megbízza 
Mikesy Tamás pályázót. Az igazgató bérezése - 250 % mérték� vezet�i pótlékkal - az 1992. 
évi XXXIII. számú a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény el�írásai szerint történik.  
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. május 01. 

 
7. tsp. Önkormányzati SZMSZ módosítása 
 (El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy volt egy javaslata a Gyámhivatal Vezet� 
besorolására vonatkozóan, melyet a Pénzügyi Bizottság tárgyalt és nem hagyta jóvá, de egyéb 
módosítások is történtek az SZMSZ-ben, kérte a Képvisel�-testületet hogy döntsön az 
Ügyrend jóváhagyásáról is. 
 
Ezután átbeszélték a módosításokat.  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a  8/2008 (IV. 24.) számú, a Képvisel�-testület és Szervei Szervezeti és 
M�ködési szabályzatáról szóló rendelet módosítását elfogadta. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
118/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Polgármesteri Hivatal Ügyrend 
szabályzatát jóváhagyólag elfogadja. 
 

 
Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

  
8. tsp. Milleniumi év programja 
 El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Bizottság Elnöke (szóbeli) 
 
20:30: Hadházy Sándor polgármester visszajött a tárgyalóba, visszavette az ülés vezetését.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a tavalyi év végén a Képvisel�-testület már elfogadta a 
Millenniumi program koncepcióját, ebb�l levezetve állítottak össze egy programot, mely 
tartalmazza, hogy melyek lennének azok a tervek amit szeretnének megvalósítani ebben az 
évben, - a programtervben foglaltakat ismertette.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte a Bizottsági Elnök munkáját, kérte a Képvisel�-testület 
támogassák ezt a programot. 
 
Kérdések, hozzászólások következtek:  
 
A Képvisel�k javaslatokat tettek a tervezett Millenniumi emlékszobor elhelyezésére 
vonatkozóan. 
 
Tavas Péter: Javasolta, hogy helyezzenek el Visegrádon információs táblákat, illetve 
készítsenek ismertet� leporellót a Városról az idelátogató turisták eligazítására.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy ez a Logo szerz�dés keretében már felmerült, egy egységes 
arculatot szeretnének, és tervezik ezek megvalósítását.  
 
Mivel a témában több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
119/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Dobri Imre képvisel� által 
el�terjesztett „Millenniumi év programtervét” jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: polgármester 
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Határid�: folyamatos 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

120/2008. (IV. 24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete ezennel szándéknyilatkozatot tesz 
arról, hogy a  „Millenniumi év programtervében” foglaltakat jó színvonalú és támogatandó 
feladatoknak és megvalósítandó célnak tekinti.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
9. tsp. Honlap üzemeltetési szerz�dés 
 (El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a honlap üzemeltetési szerz�déssel kapcsolatban van egy 
Pénzügyi Bizottsági vélemény. 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy ez a szerz�dés eltérne az el�z�t�l, melyben lehatárolnák a 
felel�sségi köröket, a reklám kérdését, ezért javasolta, hogy ezzel a szerz�dés tervezettel most 
ne foglalkozzanak. Elmondta hogy egy megrendelést szeretnének kötni a céggel melyet a 
Bizottság tárgyalni fog, és a következ� testületi ülésen a részletezett, komolyabb szerz�dést 
tudnák megtárgyalni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
121/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete elutasítja, hogy a városi honlap 
üzemeltetésére vonatkozó szerz�dés megkötésével a Közm�vel�dési-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottságot bízza meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
122/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a városi honlap üzemeltetésére 
vonatkozó szerz�dés tervezet el�készítésével megbízza a Közm�vel�dési-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság elnökét, Dobri Imre képvisel�t. 
 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: soron következ� rendes testületi ülés 

 
10. tsp. Visegrád LOGO szerz�dés 
 (El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményét a LOGO szerz�déssel 
kapcsolatosan?  
 
Lelkes László: Elmondta, hogy nem javasolták a keretszerz�dést elfogadásra, mert az 
semmilyen árat, vagy díjszerz�dést nem tartalmaz.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ennek a tárgyalását halasszák a következ� testületi ülésre, 
egyeztessék le az Eper Stúdióval az árakat.  
 
Dobri Imre: Hozzátette, hogy a szerz�dés tervezetet az Eper Stúdió kérte, és �k csak az 
igények ismeretében tudnak majd árajánlatot tenni.  
 
Szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
123/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Visegrád LOGO-ra vonatkozó 
szerz�dés tervezet el�készítésével megbízza a Közm�vel�dési-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 
elnökét, Dobri Imre képvisel�t. Az el�terjesztésben szerepl� felhasználási területeket 
elfogadja, viszont a 2. pontot TV-spot és TV reklám, a 4. pontot az utcanév- és 
házszámtáblákkal egészíti ki, valamint a felsorolásban ne szerepeljenek „stb” jelzések és 
példák.  
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: soron következ� rendes testületi ülés 

 
11 tsp. Gazdasági program felülvizsgálata II.- akciótervvel 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli)  
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy egy olyan rendszer bevezetésér�l lenne szó, hogy minden 
Bizottság a saját hatáskörében, a tagjai között ossza fel a feladatokat és az adott Képvisel� 
tájékozódjon, egyeztessen és állítson össze egy megvalósítási programot, azt terjessze a 
Bizottság elé és ezt követ�en pedig a Testület elé- ez lenne az akcióterve a gazdasági program 
megvalósításnak. Kérte a Képvisel�-testületet, hogy a következ� ülésre az adott feladatokhoz 
jelöljék ki a felel�s Képvisel�ket.  
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12. tsp. Önkormányzati ingatlanok ügye, m�szaki felmérés alapján II.  
 El�terjeszt�: E�ry Dénes – Városfejlesztési Bizottság Elnöke (szóbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Pár szóval ismertette a Városfejlesztési Bizottság ülésér�l készült 
jegyz�könyv, erre a napirendre vonatkozó részét.   
 
 
 
 
13. tsp. Közm�fejlesztési hozzájárulás (Schulek u. csatornázás) 
 El�terjeszt�: E�ry Dénes – Városfejlesztési Bizottság Elnöke (szóbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ugyancsak pár szóval ismertette a Városfejlesztési Bizottság 
ülésér�l készült jegyz�könyv erre vonatkozó szakaszát.  
 
 
14. tsp. Intézményvezet�k bérkorrekciója II.  
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kérdezte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, mi a Bizottsági vélemény?  
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a Bizottság tárgyalta, - az intézményvezet�k bérkorrekciója a 
költségvetésbe bekerült - de a késedelmi kamat kifizetését nem javasolják.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a késedelmi kamat kerüljön kifizetésre.  
 
Ezután szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
124/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 74/2008.(II.28.) számú határozatát 
ezennel módosítja azzal, hogy az intézmény vezet�ket megillet� bérkülönbözetet késedelmi 
kamattal megnövelt összegben fizeti meg részükre. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 15 nap 

 
15. tsp. Étkezési térítési díjak – rendeletmódosítás (ÁFA tv. változása miatt)  
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a Bizottsági ezt rendben találta.  
 
Ezután szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a  10/2008 (IV. 24.) számú, a Gyermekétkeztetési intézményi térítési 
díjak megállapításáról szóló 2/2008. (II.28.) számú rendelettel módosított 2/2005. (II.16.) 
számú rendelet módosítását elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben) 



2008. április 24 

 13 

 
16. tsp. Tourist Projekt támogatási szerz�dés tervezet 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Lelkes László: Elmondta, hogy a Bizottság javaslata az, hogy módosítsák a szerz�désben 
foglalt határid�ket.  
 
Ezután a Képvisel�-testület áttekintette a szerz�dés tervezetet, átbeszélték a módosításokat, 
majd szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
125/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Tourist Projekt 2004. Kft. 
támogatási szerz�dés tervezetét, az alábbi kiegészítésekkel valamint az önkormányzat jogi 
képvisel�jének véleményezését figyelembe véve, elfogadja : 
2.pont : második részlet kifizetésének határideje : 2008. szeptember 01., 
5.pont :  a támogatás felhasználásáról szóló tájékoztató határideje 2009. március 31. 

 
Felel�s: jegyz� 

Határid�: soron következ� rendes testületi ülés 
 

17. tsp. Vízhasznosítási szerz�dés tervezet (Tourist Projekt)  
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Ennek a napirendi pontnak a tárgyalása visszavonásra került.  
 
18. tsp. Castrum vízkészlet járulék ügye – tájékoztatás 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Ennek a napirendi pontnak a tárgyalása visszavonásra került.  
 
19. tsp. Vízkorlátozási terv jóváhagyása (DMRV)  
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mivel a témában kérdés, hozzászólás nem volt, szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
126/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a DMRV Zrt. által készített 
„Vízkorlátozási Intézkedési terv”-et jóváhagyólag elfogadja. A dokumentum aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  
 

Felel�s: jegyz� 
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Határid�: ülést követ� 15 nap 
 

20. tsp. Ister-Granum EGTC –be történ� belépés 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette a Képvisel�kkel az EGTC-be történ� csatlakozás 
lényegét.  
 
 
 
 
Szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
127/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Ister-Granum Eurorégió által 
készített meghívásos anyagát jóváhagyólag elfogadja és ezennel kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy az Ister-Granum EGTC szervezeti formába csatlakozni kíván és a 20,-- 
Ft/lakos/év tagsági díj megfizetését vállalja . A vonatkozó dokumentumok aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. május 06. 

 
21. tsp. Sürg�sségi indítvány a kistérségi földgázbeszerzésr�l 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy tájékozódott ebben a témában, melynek lényege, hogy 10 %- 
körüli megtakarítást érhetnek el ezzel a közös beszerzéssel a gázszolgáltatóknál, - ennek 
kötelezettségvállalása nincs.  
  
22:29: Mezei Anna Képvisel� elhagyta a tárgyalót. 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
128/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád város Képvisel�-testülete felhatalmazza a polgármestert megbízási szerz�dés 
kötésére a 100% Önkormányzat tulajdonában lév� Börzsönygáz Kft-vel /továbbiakban 
Megbízott/ azzal a céllal, hogy Megbízott az energiapiac liberalizációjából az önkormányzati 
intézmények energia felhasználásának összevonásából származó el�nyök kihasználása 
érdekében derítse fel az Önkormányzat számára kedvez� energiaforrásokat. Vegyen részt az 
energiavásárlási szerz�dés szakmai és adminisztratív el�készítésében. Az energia 
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szolgáltatóval kötend� szerz�dés aláírása után, az azzal járó, egyébként az önkormányzatra 
háruló, bonyolítási munkákat végezze el. 
 
Az önkormányzat adjon meghatalmazást a Megbízott részére, hogy az Önkormányzat 
nevében és helyette eljárva valamennyi nyilvántartásba vett energiakeresked� cégt�l kérjen 
ajánlatot. Készítse el� és bonyolítsa le a közbeszerzési eljárást és az Önkormányzat részére a 
döntés el�készít� anyagot állítsa össze. 
 
Megbízott tevékenységéért Önkormányzattól díjazásra semmilyen jogcímen nem tarthat 
igényt. 
 
Az ajánlatok függvényében Megbízott a polgármester elé terjeszti javaslatát, melynek 
tartalmaznia kell a várható megtakarítás mértékét, valamint összeállítja az energia vásárlására 
irányuló szerz�dés tervezetét is. Az összességében legjobb ajánlat figyelembe vételével jelen 
határozatával a Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a szerz�dés aláírására. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: értelem szerint 

22. tsp. Szándéknyilatkozat meger�sítése Pilisi Zöldút pályázathoz 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 
22:31: Mezei Anna visszatért a terembe. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette a Testülettel a Pilisi Zöldút pályázatot.  
 
Ezután a Képvisel�k átbeszélték a szándéknyilatkozatot, melyben a táblák kihelyezését illet�en 
néhány módosítást javasoltak, majd szavazás következett:  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
129/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a „Pilisi Zöldút” ( KMOP 3.1.1/A-
2008-0006 számú ) projekt keretében a szándéknyilatkozatot csak korlátozott tartalommal 
adja meg, az alábbiak szerint :  
- Visegrád Város külterületén a hozzájárulását megadja a kérelemben szerepl� 3 db táblához, 
- Visegrád Város belterületén nem járul hozzá a kérelemben szerepl� tábla kihelyezéséhez, 
mivel szándékában áll egy egységes közterületi arculat-terv készíttetése.  
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
23. tsp. Testvérvárosi kapcsolat Dubrovnikkal 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottság tárgyalta a testvérvárosi 
kezdeményezést, de ennek kiépítését nem javasolják.  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 



2008. április 24 

 16 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

130/2008. (IV. 24.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Zágrábi Nagykövetségen keresztül 
érkezett horvátországi Dubrovnik város megkeresését köszönettel vette, de a testvérvárosi 
kapcsolat kiépítését jelenleg nem kezdeményezi. 
 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
24. tsp. Polgármester tájékoztatója a két ülés között tevékenységr�l 
 El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármesteri tájékoztatás elfogadásra került. 
 
25. tsp. Lejárt idej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
 El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
131/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a lejárt határidej� határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
26. tsp. Castrum Visegrád Kft. kérelme- Lepence 11 fkl. út közvilágítás kiépítése 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a Castrum Visegrád Kft. kérelmében foglaltakat. 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és tartózkodás 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
132/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Lepence közvilágítás b�vítés 
kapcsán megépül� elektromos hálózatot beruházótól térítésmentesen átveszi. Az 
üzemeltetésr�l az Ötv.-ben foglaltak szerint gondoskodik, azaz az üzemeltetést magára 
vállalja, vagy az ELMÜ részére felajánlja átvételre. 
 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: folyamatos 
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27. tsp. Dunakanyar Pedagógiai Szövetség – Dunakanyar Kulturális Seregszemle 
támogatásának kérelme 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
133/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Dunakanyar Pedagógiai Szövetség 
által megrendezend� „Dunakanyar Kulturális Seregszemle” ifjúsági-oktatási rendezvényt 15 
eFt-tal támogatja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 10 nap 

 
 
28. tsp. Sportpálya árvízi utómunkálatai  
 
Bártfai István: Tájékoztatta a Testületet a sportpályán elvégzend� szükséges helyreállítási 
munkákról.  
 
Hadházy Sándor: Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy csak olyan munkát lehet elvégeztetni, 
amelyet a pályázatban szerepeltettek, ha ezek a tervezet munkák ett�l eltérnek nem támogatja 
Bártfai István képvisel� indítványát.  
Javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatal vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval és kérjen egy 
új ajánlatot.  
 
29. tsp. „Nemzeti vágta” c. rendezvényen való részvétel 
 
Lelkes László: Ismertette a Nemzeti Vágtán való részvétel, illetve a nevezés feltételeit.  
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  
a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
134/2008. (IV. 24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a „Nemzeti Vágta” rendezvényre való 
minimum 500 eFt összeggel történ� nevezést elutasítja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
30. tsp. Egyebek  
 
IV- Ister-Granum Eurorégiós Vándor Borverseny 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy a verseny idén Visegrádon kerül megrendezésre, röviden 
tájékoztatta a Testületet a borverseny programtervér�l illetve a felmerül� költségekr�l.  
 



2008. április 24 

 18 

Sportpálya parkoló építési ügye 
Hadházy Sándor: Kérte a Városfejlesztési Bizottságot, hogy nézze át a sportpálya parkoló 
építésének kérdését.  
 
Szelektív hulladékgy�jtés 
 
A Képvisel�k a szelektív hulladékgy�jtés kérdését tekintették át.  
 
 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 
 
Hadházy Sándor      E�ryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester       jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   7/2008. 
Határozatok száma:  135-154/2008. 
     
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. május 29-én 
megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Raiffeisen Zrt. tanulmányok ügye 
2. Milleneumi szobor pályázat 
3. Honlap üzemeltetési szerz�dés (Eper Stúdió) 
4. Visegrád LOGO szerz�dés 
5. TRT módosítás, szerz�dés tervezet 
6. Gyermekjóléti szolgálat munkájának értékelése KT által 
7. Castrum Kft. vízkészlet járulék ügye 
8. ”Visegrádi Iskola története” cím� könyv javaslat 
9. Dunakanyar TV támogatási szerz�dés tervezet 
10. Visegrád turisztikai kiadvány (Vendégváró) ajánlat 
11. Rév pályázat 
12. Lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
13. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységr�l 
14. Pro Visegrád Kht. alapító okiratának módosítása 
15. Ifjúsági Alap támogatásának felosztása 2008 tavasz 
16. Egyebek 

Tájékoztató a római katolikus templom felújításáról 
Vízhasznosítási szerz�dés tervezet (Tourist Project) 
Csatornabekötési munkálatok kifizetése 
Tájékoztatás 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. május 29-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Abonyi Géza 
Dobri Imre 
E�ry Dénes 
Lelkes László 
Mezei Anna 
Tavas Péter 
Zeller Tibor 

 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 
 

Meghívottak: 
 

Koszorú Lajos M-Teampannon Kft. 
Beszteri István Raiffeisen Consulting 
Dávid Lídia Raiffeisen Consulting  
 

Távol maradt képvisel�: 
     Ifj. Bártfai István  
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban szerepl� napirendeket a 
következ� napirendi pontokkal javasolta kiegészíteni: 1.) Pro Visegrád Kht. alapító okiratának 
módosítása 2.) Milleniumi emlékbizottság javaslata a milleniumi szobor kapcsán pályázat 
benyújtására. Ezen utóbbi napirendet a bizottság elnöke javasolja második napirendként 
tárgyalni. 
 
Abonyi Géza: Javasolta a napirendet a Gazdasági program III. cím� napirenddel kiegészíteni. 
 
Dobri Imre: Ifjúsági alap pályázat felosztását javasolta nepirendre venni. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a napirend kiegészítésére további javaslat nem volt, javasolta, hogy 
a kiegészítésekr�l sorban szavazzon a testület. 
Kérte, aki a Pro Visegrád Kht. alapító okiratának módosítása cím� napirend felvételével 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
135/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a napirendre felveszi a Pro 
Visegrád Kht. alapító okiratának módosítását a TEÁOR számok változtatása miatt. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

 
- Lelkes László képvisel� megérkezett - 
 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Milleniumi szobor kapcsán pályázat benyújtása cím� napirend 
felvételével egyetért, ezt jelezze!  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
136/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Dobri Imre képvisel� javaslatára a 
napirendre felveszi az „Életfa” köztéri szobor pályázat benyújtását a Város 
Millenniumának keretében. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
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Hadházy Sándor: Kérte, aki a Gazdasági program III. cím� napirend felvételével egyetért, 
ezt jelezze!  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
137/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Abonyi Géza javaslatára a 
napirendre felveszi az Önkormányzat Gazdasági Program felülvizsgálata III. napirendet. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az Ifjúsági Alap 2008 tavasz támogatásának elosztása cím� 
napirend felvételével egyetért, ezt jelezze!  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
138/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Dobri Imre képvisel� javaslatára a 
napirendre felveszi az Ifjúsági pályázati keret felosztását. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Hadházy Sándor: A napirendi sorrend megváltozatására tett javaslatot: a napirendi javaslat 
7. pontját javasolta els�ként tárgyalni, tekintettel a meghívottakra, valamint a Milleneumi 
szobor pályázat benyújtását második napirendként, a többi napirend értelemszer�en a 
javaslatban szerepl� sorrendben következik majd. Kérte, aki az így kiegészített és módosított 
napirendet elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
139/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a módosított napirendet 
jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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1. tsp: Raiffeisen Zrt. tanulmányok ügye 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Köszöntötte a meghívottakat. Elmondta, hogy a Raiffeisen Zrt. és az 
önkormányzat között fennálló megbízási szerz�dé apró módosításáról lenne szó.  
 
Dávid Lídia (Reiffeisen Zrt. képviseletében): Röviden ismertette a tervezett módosítást, 
illetve a szerz�désben maghatározott hiányzó tanulmányok elkészítésének szükségességét. 
Elmondta, ahhoz, hogy a pályázatokat be tudják nyújtani, ahhoz szükség lenne a 
megvalósíthatósági tanulmányra.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint bizottsági szinten kellene el�ször végigbeszélni ezeket 
a lehet�ségeket, és amikor van egy kialakult álláspont, akkor ezeket a kérdéseket újra meg 
kellene fogalmazni.  
 
Beszteri István: Elmondta, a Raiffeisen Zrt. vállalja, hogy leírja, mikorra várhatóak a 
pályázati kiírások és melyik tervvel lehetne indulni.  
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint az volna célszer�, ha ezt a mostani szerz�dést 
megsz�ntetnék és egy újat kötnének. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy ez jogilag nem ilyen egyszer�, hiszen van egy 
érvényes szerz�dés, ami kötelezi az önkormányzatot is, azt legfeljebb csak közös 
megegyezéssel lehetne módosítani vagy megsz�ntetni.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a bizottsági ülésen kellene ezeket a kérdéseket 
tisztázni. Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet a jegyz� által 
megfogalmazott és  ismertetett határozati javaslatra vonatkozóan.  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
140/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Raiffeisen Gazdasági és 
Adótanácsadó Zrt.-vel kötött megbízási szerz�dés fizetési ütemezésre vonatkozó módosítását 
jóváhagyólag elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerz�dés módosítás aláírására. A 
szerz�désben szerepl� 2. sz. tanulmány tartalmi elemeir�l további egyeztetések 
lefolytatásával megbízza a Városfejlesztési, Idegenforgalmi-  és Környezetvédelmi 
Bizottságot. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 10 nap 

 
2.  tsp: Milleneumi szobor pályázat 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Ifjúsági- és Sport Bizottság elnöke 
 
Dobri Imre: El�ször a Sibrik domb került szóba, mint a szobor lehetséges helyszíne, de a 
képvisel�-testület  úgy foglalt állást, hogy ez a helyszín mégsem megfelel�, ezért most az a 
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javaslat született, hogy a Mozi köz  végén lév� kiöblösödésnél a 11-es út mellett legyen a 
szobor. Ez annyiból szerencsés, hogy kisebb szobrot kell ide elhelyezni. 
 
Mikesy Tamás: Röviden ismertette az el�terjesztésben foglaltakat, valamint a tervezett 
szobor jellemz�it, költségvonzatát. El�reláthatólag a szobor 26 millió forintba kerülne, de 
amennyiben alapítványon vagy közhasznú társaságon keresztül sikerülne megvalósítani, 
akkor az ÁFA visszaigényelhet� lenne, így akkor 21 millióba kerülne. A pályázaton pedig 
20%-ra célszer� pályázni. A támogatásra vonatkozó levelek még nem kerültek kiküldésre, de 
véleménye szerint még ebb�l is várható pénz. 
 
Tavas Péter: Véleménye szerint ez nagyon sokba kerül, ett�l komolyabb szobrot kellene 
csinálni. Ezen kívül inkább a majdani városközpont f�terére kellene szobrot állítani. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a milleneumot méltóképpen kellene megünnepelni. Ez a 
szobor Visegrád attrakciója lenne. 
 
Kalotai Árpád: Kétségtelen, hogy ez a m� is megosztott véleményeket eredményez majd, 
id� kell hozzá, hogy megszokják az emberek, de véleménye szerint ez méltó lenne az 1000 
éves évforduló megünneplésére.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette a határozati javaslatot. 
 
Mikesy Tamás: Jelezte, hogy a testületnek állást kell foglalnia a pályázat miatt, arról, hogy a 
tervezett helyszínnel egyetért. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy ez is legyen belefoglalva a határozati javaslatba.  Mivel több 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a vitát lezárta, kérte, hogy aki az ismertetett határozati 
javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
141/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata Vígh Tamás életfa szobrát kívánja elhelyezni a milleneum 
évében, melynek teljes költsége 32.228. 000 Ft, ennek önrészeként 80%-ot, azaz 
25.777.000.- Ft-ot vállal a 2009 éves költségvetésében biztosítani, a pályázati döntés 
értelmében. A megpályázott összeg 20%, azaz  6.444.000 Ft. A szobrot a Képvisel�-testület a 
Duna partján, a Mozi köz kiöblösödésénél a 11-es út mentén kívánja elhelyezni az 
el�terjesztésben megjelölt helyszínen. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. tsp: Honlap üzemeltetési szerz�dés (Eper Stúdió) 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Ifjúsági- és Sport Bizottság elnöke 
 
Dobri Imre: Elkészült a szerz�dés-tervezet, a megkötend� szerz�dés 1 évre szól. Az 
ajánlathoz képest annyi a módosítás, hogy a honlapon lesz egy keres� szolgáltatás is, melyben 
els�sorban Visegráddal kapcsolatos információk érhet�k majd el.  
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Kalotai Árpád: Mikorra várható az új honlap beüzemelése? Ez azért fontos az 
önkormányzatnak, mert az el�z� szolgáltatóval addigra fel kell mondani a szerz�dést. 
 
Eper Stúdió képvisel�je: 1 hónapon belül szeretnék elkészíteni, ezzel tartva a szerz�désben 
meghatározott határid�t. 
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzat azt szeretné, hogy július 1-vel az új honlap m�ködjön. 
Mivel további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. Aki a 
szerz�dés-tervezetet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
142/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Eper Stúdió Kft.-vel kötend� 
városi honlap üzemeltetésére vonatkozó vállalkozói szerz�dést jóváhagyólag elfogadja. Az 
üzemeltetést 2008. július 01.-t�l 1 év id�tartamra rendeli meg azzal, hogy a reklám 
megjelenítés az önkormányzat döntési körében marad. A szerz�dés aláírására felhatalmazza 
a polgármestert.  

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 10 nap 

 
4. tsp: Visegrád LOGO szerz�dés 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Ifjúsági- és Sport Bizottság elnöke 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a téma már volt bizottság el�tt is, de a döntést az hátráltatja, 
hogy ez idáig hiába kértek, még mindig nem kaptak árajánlatot. Ezért javasolja, hogy 
értelemszer�en err�l most ne döntsenek. Viszont megjelent egy köztéri arculat-tervezési 
pályázat, melyr�l célszer� volna döntenie a testületnek, ez azonban egy regisztrációt jelent, 
melynek határideje május 31. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a pályázaton való regisztrációval egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
143/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete jelentkezik (regisztrál) a 
„Reneszánsz Év 2008. design” pályázatra köztéri arculattervezés témában Kacsán György 
partner tervez�m�vésszel. A pályázati anyagot a soron következ� rendes testületi ülésre a 
Közm�vel�dési Bizottság elnöke készíti el, amelyr�l újabb döntés szükséges a pályázat 
benyújtásához. 
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Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. május 31. 

 
 
 
5. tsp: TRT módosítás, szerz�dés tervezet 
El�terjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
E�ry Dénes: Mivel a Városfejlesztési bizottság nem tudta e témát megtárgyalni, ezért 
javasolja levenni napirendr�l, valamint a Vízhasznosítási szerz�dé tervezet cím� napirendi 
pontot is, mivel Kiss György ügyvéd úr véleményezése csak ma reggel érkezett meg, így ezt 
sem tudta a bizottság érdemben tárgyalni. Továbbá a bizottság tárgyalta Bene Balázs és Éva 
kérelmét, de mivel ebben az ügyben további egyeztetésekre lesz szükség, melyet a bizottság 
kíván lefolytatni, ezért ezt a napirendi pontot is javasolja levenni a mai ülés napirendjér�l.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a 3 ügyrendi javaslatról külön-külön döntsenek. Kérte, aki 
egyetért azzal, hogy a meghívóban szerepl� 3. napirendi pontot levegyék napirendr�l, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
144/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Település Rendezési Terv (TRT) 
módosításának tárgyalását leveszi a napirendr�l. 
 

 
Felel�s: polgármester 

Határid�: azonnal 
 

Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szerepl� 6. napirendi pontot 
levegyék napirendr�l, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
145/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Vízhasznosítási szerz�dés tervezet 
tárgyalását leveszi a napirendr�l. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szerepl� 8. napirendi pontot 
levegyék napirendr�l, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
146/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Bene Balázs és Éva kérelmének 
tárgyalását leveszi a napirendr�l. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
6. tsp: Gyermekjóléti szolgálat munkájának értékelése KT által 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli)  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja a Képvisel�-testületnek.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
- Kalotai Árpád elhagyta az üléstermet -  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
147/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2007. évre vonatkozó  
Gyermekjóléti– és Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést 
jóváhagyólag elfogadja. 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
7. tsp:  Castrum Kft. vízkészlet járulék ügye 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor kérésére e napirendr�l szószerinti jegyz�könyv készül  
 
Hadházy Sándor: Ezzel kapcsolatban egy csomó anyag kiment, arról tudom tájékoztatni a 
képvisel�-testületet, hogy 2 alkalommal folytattunk egyeztetést a Castrum-Visegrád Kft 
képvisel�ivel. Nézet különbség van a helyzet megítélésében, a Castrumnak az az álláspontja, 
hogy annak idején, amikor az önkormányzat mentesítette a vízdíj fizetése alól, akkor szó volt 
arról, de nem került jegyz�könyvbe, nem került rögzítésre, hogy a vízkészlet használati díjat 
sem kell neki megfizetni. Nyilvánvaló, hogy ezt annak ellenére be kellett fizetni, hogy a 
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strandüzem, de nem végülis m�ködött a strand, tehát m�ködött a strand, ezért ezt is be kellett 
fizetni. Nem számláztuk ki, mert mi is úgy értelmeztük, hogy ez alól is mentesítettük a 
Castrumot. Mivel az iratokban nem található egyértelm�en ebben a kérdésben útmutatás, ezért 
csak azokat tudjuk figyelembe venni, ami megtalálható és a megállapodásban a képvisel�-
testületi határozatban is csak a vízhasználati díj elengedése szerepel, a vízkészletjárulék 
elengedése nem szerepel. Az az álláspontja a Castrumnak, hogy � ezt nem kívánja megfizetni, 
hogyha gondoljuk, akkor forduljunk a bírósághoz és majd valamikor valahogy dönt a bíróság. 
Ez igazából úgy gondolom, hogy egyik fél érdekét sem szolgálja ez a módszer, ezért én azt a 
javaslatot fogalmaztam meg, hogy ezt az összeget más címen fizesse meg az 
önkormányzatnak. Magyarul vagy a milleneumi ünnepségekhez vagy valamilyen 
fejlesztéshez, kétszer 5 millió forinttal, - durván ez a tétel szerepel egyéként a 
költségvetésünkben – járuljon hozzá. Ezt � elviekben elfogadja ennek vannak el�nyei 
természetesen és vannak, hát hátrányai talán nincsenek. Az el�nye az, hogy  abban az esetben 
hogyha le kell számlázni, akkor értelemszer�en, úgy  a Castrum-Visegrád Kft-nek is meg  az 
Önkormányzatnak is visszamen�leg korrigálni kell az éves beszámolót, ÁFA bevallástól 
kezdve mindent és ez elég komoly gondot okoz szerintem mindkett�nknek. Ebben a 
megoldásban pedig végülis mindenki a pénzénél marad, de ezekre a korrekciókra, meg ezekre 
a dolgokra nem kell kitérni. Úgyhogy én ezt egy kölcsönösen elfogadható elvi 
megállapodásnak tartanám és hogyha ebben a kérdésben a Képvisel�-testület meger�sít, 
akkor megpróbálnánk összehozni ezzel kapcsolatban egy megállapodás tervezetet és azt 
el�terjeszteni a következ� ülésen. Ez a helyzet. 
 
Zeller Tibor: Jó, hát itt szerintem arról van szó, hogy végülis meg akarják fizetni (nem érteni 
a mondat további részét). 
 
Hadházy Sándor: �k idei számlát nem tudnak befogadni, visszamen�leg (nem érteni a 
végét) 
 
Zeller Tibor: Végülis ez egy olyan tétel, amit az önkormányzat befizetett az állami 
kasszának, azután, amit más elhasznált vizet. Tehát ez valahol teljesen jogos. 
 
Hadházy Sándor: Igen. 
 
Zeller Tibor: Ez egy erkölcsi dolog, hogy ki kell fizetni. 
 
Hadházy Sándor: Dénes? 
 
E�ry Dénes: Csak a teljesség kedvéért. El�ször is, ha nem ismeri el a követelésünket, akkor 
miért fizet. Másodszor, amikor 2002 decemberében aláírta a szerz�dést, azt a nagy szerz�dést, 
pontosan tudta, ha használja a vizet, ha nem, neki az állami monopólium után, ami a föld alatt 
van 99 évig, a 80%-át a vízkészlet járuléknak be kell fizetnie minden évben. Teljesen más, 
mint a vízdíj. Ott ült, azt mondta, hogy úgy küldték el a kollégái ide, hogy � kérjen még 10 
millió forintot az önkormányzattól, mert csak akkor rentábilis kinyitnia a strandot, de hát � ezt 
azért nem kéri az önkormányzattól, tehát nem kér semmi támogatást az önkormányzattól, a 
strand kinyitásához csak mentesítsük �t a vízdíj fizetés alól. A szerz�désben külön helyen 
szerepel a vízkészletjárulék, külön helyen a vízdíj. Az egyiket akkor is kell fizetnie, amikor 
nem vesz ki vizet, a másikat csak akkor, hogyha vesz ki vizet. Most ezáltal � mégiscsak 
támogatást kért az önkormányzattól, hogy kinyithassa a strandot. 
 
Hadházy Sándor: Részben így van, részben már nem így van, mert � be kívánta zárni a 
strandot. Nem kívánta kinyitni és ez egy alku lehet�ség volt, hogy abban az esetben, ha az 
önkormányzat eltekint ett�l a vízdíjtól, akkor � hajlandó kinyitni és m�ködtetni.  
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E�ry Dénes: Csak most 3 évr�l beszélünk és az els� évben még nem volt alkupozíció. Mert 
az els� évben még nem err�l szólt, a második évben sem. Jó, mindegy. 
 
Zeller Tibor: Itt a lényeg a tény, a fizetés, most más címen, teljesen mindegy. 
 
Hadházy Sándor: Most az egyik megoldás az, hogy elkezdünk háborúzni és pereskedni, a 
másik megoldás, hogy valamilyen módon beszedjük a pénzt. 
 
Zeller Tibor: Szedjük be a pénzt.  
 
Hadházy Sándor: Nem tudom, hogy melyik út hova vezet.  
 
Tavas Péter: � szeretné ezt a 10 milliót megfizetni kétszer 5 millióban és tekintsünk el ezek 
után ett�l a járuléktól? 
 
Hadházy Sándor: Visszamen�leg. 
 
Zeller Tibor: Visszamen�leg, persze. 
 
Hadházy Sándor: Tehát ezt a 10 milliót gyakorlatilag más címen hajlandó megfizetni, mert 
szerinte neki sem érdeke meg célja, hogy pereskedjünk. 
 
E�ry Dénes: Hát akkor kamatostul fizesse be bármilyen jogcímen egy hónapon belül és kész, 
nincs mir�l beszélni. Hát most van pénze, építkezik nem? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Lehet, hogy valami elkerülte figyelmemet, de amikor itt 
tárgyaltunk, egyszer 5 millióról volt, szó, Péter saját maga mondta, hogy csak nem fogja 
kifizetni a 10 milliót, mert akkor meg inkább pereskedjünk. 
 
Hadházy Sándor: De, de kifizeti. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Jó, hát akkor ez egy novum számomra, mert én a tárgyaláson ezt 
hallottam, ez is van az emlékeztet�ben, hogy � csak egyszer 5 millióról beszél. 
 
E�ry Dénes: Sándor, mindenkinek az a jó, ha kifizeti a 10 milliót minnél hamarabb most tök 
mindegy milyen jogcímen, ezzel semmi bajom nincsen csak ne húzzuk, mint a rétestésztát, 
hanem akkor legyen mit csinálni. 
 
Hadházy Sándor: Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy próbáltam a bizottságokat bevonni 
ebbe a derék munkába, de hát a bizottságok nem ültek ebben az adott id�pontban és továbbra 
is ezt én célszer�nek tartanám, hogy akár a Pénzügyi Bizottság, akár a Városfejlesztési 
Bizottság hívja meg �ket, aztán próbáljanak meg �k is …..(nem érteni a mondat végét) 
 
Zeller Tibor: De hát mir�l kell beszélni, mikor ki akarja valami fizetni, hát fizesse ki. Hát 
azon beszéljünk, hogy milyen határid�t állapítunk meg erre a hozzájárulásra vagy fizetésre, 
mindegy, hogy hogy hívjuk, mikor hajlandó kifizetni?  
 
Hadházy Sándor: Laci? 
 
Lelkes László: Én megmondom �szintén, hogy ezzel a felvetéssel, hogy 10 millió forintot, ez 
eleve kevesebb a tényleges összegnél, ami nekünk jár, és más jogcímen kerüljön kifizetésre, 
azzal én nem tudok egyetérteni, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy itt köttetett egy  
olyan szerz�dés, ami alapvet�en a másik félnek hosszútávon abszolút el�nyös, tehát neki 
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ebb�l gazdasági el�nyei származnak. Nyilván ha ennek az el�nyeit és jogait élvezi, akkor a 
kötelezettségeit azt gondolom, hogy vita nélkül és maradéktalanul teljesítse. Tehát szerintem 
ennek azért van egy elvi vagy egy precedens értéke is és azt gondolom, hogy nekünk mint 
önkormányzat az a feladatunk hogy az ilyen ügyekben mindig tisztán, egyértelm�en és 
nagyon is határozottan járjunk el. Tehát én a magam részér�l akár még egy lépéssel tovább is 
mennék és  azt mondanám, hogy ugye ez alapvet�en mivel szerz�déses kötelezettségét nem 
teljesíti, jogosultak lennénk az én véleményem szerint – de hát nyilván ezt a jogi kollégáknak 
kell megnéznie – a szerz�dés rendkívüli megsz�ntetését tudjuk kilátásba helyezni. Tehát én 
nem érzem azt, hogy nekünk itt bármilyen alkupozícióba kellene bocsátkozni, ilyen testületi 
se kérés, se döntés vagy határozat, hogy ezt a járulékot ne fizessék meg nem volt. Ebb�l 
kifolyólag, - ahogy a Tibi is mondja – nincs igazából, szerintem legalábbis nincs mir�l 
beszélni. Ezek tények, ez a konkrét összeg, ezt az önkormányzat kifizette, tehát már így is 
ugye, ha azt vesszük, mi finanszíroztunk el�re 10 millió, nem tudom 
négyszáznegyvennégyezer forintot, most nem tudom a pontos összeget. Tehát én azt 
gondolom, hogy ebben igazából nem szabad semmilyen alkuba bocsátkozni, ezt az összeget 
fizessék be, ez a felszólítás egyébként, a fizetési meghagyás ugye ki is ment, ahogy az 
anyagból kiderült. Én azt gondolom, hogy a szerz�désnek a rendkívüli felmondását kell 
kilátásba helyezni és hogyha továbbra is vita van, akkor ezt a lépést meg kell tenni. És azt 
gondolom, hogy akkor járna igazán jól az önkormányzat, mert látjuk azt, hogy milyen piaci 
viszonyok mellett milyen áron lehet ezt a vizet gyakorlatilag hasznosítani, tehát nekünk abból 
igazából csak el�nyünk származna. Mindig arról beszélünk, hogy honnan lehetne még több 
bevételt produkálni. Ez azt gondolom tipikusan egy olyan dolog, hogyha ennek a 
vízkészletnek a használat és értékesítési jogát jogszer�en visszavesszük, akkor abból nekünk 
csak és kizárólag el�nyeink származnak.  
 
Hadházy Sándor: Köszönöm, Péter? 
 
Tavas Péter: Én csak azon csodálkoztam, hogy márciusban én kérdeztem ezt a dolgot a 
polgármester úrtól, a fizetési megszólítások akkor már kimentek és azt a választ kaptam, hogy 
ha két héten belül nem fizet a Castrum Kft, akkor jogi úton megy tovább ez a dolog és ez így 
el lett napolva vagy nem is tudom, ez nem történt meg. 
 
Hadházy Sándor: Nem, hát jogi úton folyamatban van a kérdés. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Hogy egyértelm� legyen, fizetési felszólítás ment ki, az a korábbi 
levele az ügyvéd úrnak, de a fizetési meghagyást azt most a testület döntésével lehet 
kibocsátani. Tehát vagy err�l lehet szavazatni, vagy, amit a polgármester úr mondott, de a 
fizetési meghagyás benyújtásához a bíróságra szükség van a testület döntésére.  
 
Lelkes László: Csak, hogy értsem, a fizetési meghagyás bírósági úton az úgy m�ködik, hogy 
ezt most az önkormányzatnak be kell nyújtani a bírósághoz, hogy � bocsássa ki? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Hát, gyakorlatilag ezzel peres útra tereli a követelést, mert a sima 
fizetési felszólítás eredménytelen volt, ha így tetszik. 
 
Lelkes László: Én továbbra is azt mondom 
 
Abonyi Géza: Elnézést, de a fizetési meghagyásos játék az azt hiszem más egy kicsit. Tehát 
az, hogy  kiadunk egy fizetési meghagyást, arra van egy fix ideje 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Így van. 
 
Abonyi Géza: Általában 30 napja arra, hogy ellentmondjon vagy nem, fizessen vagy nem. 
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E�ryné dr Mezei Orsolya: Igen, de ha nem fizeti be, akkor utána megy ki. 
 
Abonyi Géza: Akkor kerül csak bíróság elé a dolog, tehát még 30 napja neki is van meg 
nekünk is. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Igen, ez teljesen így van csak azt már nem mi intézzük, hanem 
(nem érteni a mondat végét)  
 
Abonyi Géza: Igen, de ne haragudjon, de akkor sem értem, hogy miért kell testületi egy 
fizetési meghagyáshoz, ami egy számla technikai folyamat, miért kell testületi döntés? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Hát, Géza azért, mert az egész ügyben gyakorlatilag egy 
egyeztetési kötelezettség a polgári jog szabályai szerint megvan, erre felhívta figyelmünket a 
jogi képvisel�nk. Mi egyeztettünk is, ütköztettük a néz�pontokat és most van egy olyan 
helyzet, amire  úgy gondolom, hogy úgy korrekt, hogy ha dönt a testület, hogy melyik utat  
választja. Én semmiképp nem szeretnék ebbe állást foglalni, de polgármester úr is gondolom 
egyedül nyilván nem. Nem akarok helyette beszélni, de tehát nyilván azért kellene eldöntenie 
a testületnek, hogy akkor most egyezkedik tovább a Simon úrral az emlékeztet�ben foglaltak 
szerint vagy akkor fizetési meghagyást bocsátunk ki. 
 
Abonyi Géza: Hadd tisztázzuk akkor ezt a kérdést. Van egyszer egy technikai folyamata 
ezeknek a pénzügyi dolgoknak ez úgy néz ki, hogy ha van egy követelés akkor kibocsátunk 
egy számlát, azt a számlát nem fizetik ki, akkor felszólítjuk egyszer, kétszer, háromszor és, 
hogyha arra sem fizeti ki, akkor kiadunk egy fizetési meghagyást. Ennek általában ez a módja. 
Szóval ez a technikai része, amihez szerintem a testületnek sok köze nincs. Hogyha ezek a 
lépések megtörténtek és a számla egyébként kibocsátatott annak idején, merthogy le kell 
számláznunk, mert ez a dolgok menete, akkor ilyen szempontból nincs mir�l tárgyalni. Ha 
nem ez a, ha nem így állnak a dolgok, akkor helye van annak, hogy üljünk le velük és 
beszéljünk, de a kett�t együtt szerintem nem lehet keverni. Tehát, ha ki lett adva számla, nem 
lett kifizetve, akkor ki kell bocsátani egy fizetési meghagyást, hiszen azért számláztuk le, mert 
egy követelésünket szeretnénk behajtani. Szerintem. Ha nem lett kibocsátva számla, vagy ki 
lett bocsátva és visszavonva 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Dehogynem ki lett bocsátva. 
 
Abonyi Géza: Nem lett visszavonva? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Nem lett visszavonva. 
 
Abonyi Géza: Tehát egy érvényes követelés van a mérlegbe is beállítva? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Így van. Persze, nem lett visszavonva, � küldte vissza kétszer. 
 
Abonyi Géza: Jó, akkor, akkor mégiscsak megszeretném kérdezni, hogy akkor mi akadálya 
van annak, hogy különösebb testületi döntés nélkül kibocsássuk már azt a fizetési 
meghagyást? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Nincs olyan különösebb akadálya, de mivel itt elindult egy 
egyeztetés, amire egyébként az alapszerz�dés is kötelez bennünket, új helyzetet vetett föl. 
T�lem holnap mehet a fizetési meghagyás, de akkor viszont elvet�dik vagy elnapolódik 
teljesen a másik út. Nekem teljesen mindegy, hogy melyik, de én nem tudom ezt eldönteni.  
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Abonyi Géza: Hogy tiszta legyen, én nem  vagyok az ellen, hogy esetleg ne tárgyaljuk, nem 
vagyok az ellen. Én csak azt mondom, hogy ahhoz nem kell most testületi határozat, hogy 
fizetési meghagyást kibocsássunk. 
 
Hadházy Sándor: Nem arról kell. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Nem arról kell. 
 
Kalotai Árpád: Arról kell, hogy menjen a fizetési meghagyás tovább vagy pedig 
egyezkedjünk. 
 
Hadházy Sándor: Nekem az az álláspontom, hogy bármilyen szakban lehet tárgyalni, tehát, 
hogyha kimegy a fizetési meghagyás vagy bírósági szakba kerül a dolog, attól függetlenül 
peren kívül még bármikor meg lehet egyezni. Azzal a tárgyalási lehet�séget nem zárjuk le. 
 
Abonyi Géza: Én csak azt szeretném tisztázni, hogy nekünk most nem kell arról határoznunk, 
hogy egy fizetési meghagyás kimenjen. Az, hogy tárgyalunk vagy nem az már megint egy 
másik történet. 
 
Zeller Tibor: Orsi, és mi van azzal a számlával, mert most kiment egy számla. Ha valamilyen 
támogatás jogcímén befizetné mondjuk holnap, mit csinálsz a számlával? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Hát ezt csak úgy lehet, hogy ezt a fajta követelést visszavonja az 
önkormányzat, lesztornózzuk a számlákat és teljesen más, újra gombolva a kabátot egy más 
jogcímen befizeti.  
 
Tavas Péter: És erre nem fog máskor hivatkozni? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Erre technikát kell találni, kétségtelen. Nem egyszer�. 
 
Hadházy Sándor: Egyik út sem egyszer�. 
 
Abonyi Géza: Na most �szintén szólva az a része, hogy most ez nehezen kezelhet� 
technikailag, számszakilag meg Áfa, meg két év eltelt, meg egy év, ez nem lehet szerintem 
annak akadálya, hogy ez ne ezen a normális (nem érteni a szót) menjen tovább. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Én egyetértek …….úrral s igazából ez neki bonyolultabb, az 
önkormányzatnak kevésbé, mert ezt mi egy lépcs�be meg tudjuk a beszámoló módosítással 
oldani. Tehát nem kivitelezhetetlen igazából az, hogy ez most a helyére kerüljön. 
 
Abonyi Géza: Simon Péternek ez nem okozhat, nem tudom mekkora szíven ütést. Akkor 
mégiscsak legjobb lenne (nem érteni a szót) kifizetni ezt  a számlát.  
 
Hadházy Sándor: Kényszer�ségb�l én tárgyalok vele. 
 
Abonyi Géza: Hát mert te vagy a polgármester. 
 
Hadházy Sándor: Mi sem örülünk neki egyébként, mert a bizottságok nem igazán 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 
 
Abonyi Géza: Tényleg nem bizottsági téma. Mit kezdjünk vele? 
 
Hadházy Sándor: Akkor meg nem testületi kérdés. 
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Abonyi Géza: Az, hogy tartozol Péter, fizesd már ki. 
 
Lelkes László: A bizottság egy javaslatot tehet. 
 
Hadházy Sándor: Igen. 
 
Lelkes László: Ezek megtörténtek már a korábbi hónapban, de nem került testület elé. 
 
Abonyi Géza: Sajnos ez egy elhanyagolt ügy volt, ami után most futunk egy kicsit, de 
fussunk és tegyünk a végére pontot. 
 
 
 
Hadházy Sándor: Jó hát akkor meg az az állásfoglalása a testületnek, én legalábbis így 
olvasom ki, hogy tessék a rendes utat járni és a hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Kész. 
 
Abonyi Géza: Igen. 
 
Mezei Anna: Ebben a vonatkozásban akkor milyen súlya van a hangszalagnak, ami 
használhatatlan?  
 
Hadházy Sándor: Érdekes módon ennek az ülésnek a jegyz�könyve megsemmisült, a 
hangszalag megsemmisült, a jegyz�könyv meg nagyon sz�kszavú. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Na, most meg�rizni 1 évig vagyunk kötelesek szabályzat szerint. 
Ez egy más dolog. 
 
Hadházy Sándor: Na de az el�tte lév� megmaradt, az utána lév� megmaradt. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ez igaz. 
 
Hadházy Sándor: Ez valahogy érdekes módon elt�nt. 
 

- Többen beszélnek –  
 
Hadházy Sándor: Nos, akkor ebben a kérdésben nem kell dönteni, mert a hivatal akkor meg 
fogja tenni a szükséges lépéseket. 
 
Abonyi Géza: Szeretnék egy javaslatot tenni még. Hogy foganatosítsuk egy kicsit, alapozzuk 
meg ennek az egésznek a komolyságát, hogy amennyiben – nem tudom, hogy egy ilyen levél 
el tud-e menni – erre a fizetési meghagyásra a megadott határid�re nem történik fizetés, akkor 
az önkormányzat kezdeményezi a szerz�dés felbontását. Egy ilyen levél megírásához kell-e 
testületi határozat? Mert, ha igen, akkor szeretném javasolni a szavazást. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Erre igen. 
 
Hadházy Sándor: Erre igen. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: S�t min�sített többség�. 
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Hadházy Sándor: Ebben azért kikérném a Kiss Gyurinak a véleményét, miel�tt 
nekimennénk ilyen dolgoknak. Persze lehet dönteni. 
 
Abonyi Géza: �szintén szólva csak azért, hogy súly adjunk ennek az egésznek, hiszen 
mostmár két éve húzódó dolog. Hogy legyen akkor? 
 
Hadházy Sándor: Hát, bármir�l lehet szavazni, aki el tudja dönteni ezeket a kérdéseket. 
 
E�ry Dénes: Valóban lehet, hogy a Gyurinak a véleménye érdekes lenne. 
 
Zeller Tibor: Annélkül én biztos nem szavaznék, hogy. 
 
Lelkes László: Na, jó de ez egy folyamat, úgyis neki kell végig vinnie. 
 
E�ry Dénes: Várjuk 30 napot, meglátjuk, hogy fizet-e? 
 
Abonyi Géza: Fordítva nézed a dolgot, hát most az eddigieket nézzük és én most nem a 
Pétert bántom, nem a Castrumot, de ha az eddigieket nézzük, akkor eddig is  fizethetett volna 
már nyugodtan, most mit�l ijedne meg, ha kibocsátunk egy ilyet. 
 
Hadházy Sándor: Én a következ�t javaslom, én azt javaslom, hogy a képvisel�-testület bízza 
meg Kiss György ügyvédet, hogy ezt az ügyet képviselje. 
 
Abonyi Géza: Jó. Legyen úgy. És számoljon be róla a testületnek.  
 
Hadházy Sándor: Természetesen. 
 
E�ry Dénes: És mennyibe kerül ez? 
 
E�ryné Dr Mezei Orsolya: Hát  pont  err�l akartam én is, és mennyiért? 
 
E�ry Dénes: Mert lehet, hogy többe kerül a leves. 
 

- Többen beszélnek – 
 
Hadházy Sándor: Nem tudom megmondani. 
 
Abonyi Géza: Hát az, hogy egyszer elmegy és tárgyal vele, az csak belefér. 
 
E�ryné Dr Mezei Orsolya: Most nem err�l van szó, hanem az új szabályok szerint neki 
mindenegyes megbízásba, amit mi aláírunk – és azt ügyenként kell, mert úgy tud vele 
érdemben foglalkozni – be kell írnia a megbízási díjat és a költségtérítést hozzá. Nem tudom a 
pontos értékeket, tehát, meg elképzelhet�, hogy � azt mondja, hogy ez túl van az általános 
jogi képviseleten. Hát ezt meg kell t�le kérdezni mert… 
 
Hadházy Sándor: És nincs ilyen sora a költségvetésünknek, amib�l ezek a megbízási díjak? 
 

- Többen beszélnek, nem érteni –  
 
E�ryné Dr Mezei Orsolya: Szóval azért ezt vele is meg kell, én azt gondolom beszélni. Most 
dönthetünk úgy, hogy igen, de  
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Abonyi Géza: Akkor lenne egy javaslatom, ami talán ezeket ötvözi, tényleg legyen egy 
bizottsági meghallgatás Simon Péterrel és Kiss Györggyel jogásszal. Legyen egy ilyen, jó? 
 
Hadházy Sándor: Ennek már csak örülni tudok. 
 
Abonyi Géza: De viszont, hogyha ott nem születik megegyezés, akkor álljunk elébe egy ilyen 
testületi döntésnek.  
 
E�ry Dénes: Már a szerz�dés felbontásra gondolsz? 
 
Abonyi Géza: Igen. 
 
Hadházy Sándor: Melyik bizottságról beszélsz? 
 
Abonyi Géza: Amelyik vállalja. Vagy a Pénzügyi vagy a Városfejlesztési.  
 

- Többen beszélnek, nem érteni –  
 
Abonyi Géza: Akkor pénzügyi, jó? 
 

- Többen beszélnek, nem érteni –  
 
Hadházy Sándor: Ügyrendi Bizottsági kérdés. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Így van, lehet az is, tényleg. 
 

- Többen beszélnek – 
 
Hadházy Sándor: Tipikus Ügyrendi Bizottsági kérdés. 
 
Abonyi Géza: Jó, rendben van, az Ügyrendi Bizottság vállalja. 
 

- Többen beszélnek, nem érteni –  
 
Hadházy Sándor: Akkor a napirendet levesszük most és megkérjük az Ügyrendi Bizottságot, 
hogy a Kiss Gyurival együtt (nem érteni a mondat végét, mert többen beszélnek). 
 
Abonyi Géza: Jó, rendben van, köszönöm. 
 
8. tsp:”Visegrádi Iskola története” cím� könyv javaslat 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottság nem tárgyalta a javaslatot, ami 
egyébként arról szól, hogy az önkormányzat írassa meg ezt a könyvet, de véleménye szerint 
az önkormányzat jelenleg nincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy ezt megtegye. A költségre 
még becslés sincsen. Mivel most az önkormányzat úgyis készít egy Almanachot, így 
legfeljebb majd a milleneumi év után el lehet gondolkodni egy ilyen kiadványon is.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy tárgyalja meg a bizottság és azután térjenek vissza rá.  
 
9. tsp: Dunakanyar Tv támogatási szerz�dés tervezet 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
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Balász Csilla: Röviden ismertette a Dunakanyar TV pénzügyi helyzetét, illetve kérte az 
önkormányzatot, hogy legalább a tavalyi támogatás inflációval növelt összegével segítsék a 
Tv m�ködését. 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta a támogatási 
szerz�dést és javasolja a tavalyi évi támogatás fenntartását. 
 
Hadházy Sándor: Mivel Kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az együttm�ködési 
magállapodást támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
148/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Dunakanyar Televízióval 2008. 
évre vonatkozó együttm�ködési megállapodást jóváhagyólag elfogadja. A szerz�dés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
10. tsp: Visegrád turisztikai kiadvány (Vendégváró) ajánlat 
El�terjeszt�: Kalotai Árpád (írásbeli) 
 
Kalotai Árpád: A Vendégváró Kiadó kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy szeretne 
egy Visegrád és környéke cím� kiadványt készíteni. A Visegrádra vonatkozó rész 3 millió 
forintba kerülne, de nyilvánvaló, hogy ezt nem csak az önkormányzatnak kellene 
finanszírozni, hanem, akik hirdetnek a kiadványban. Véleménye szerint amikor részletes 
pénzügyi terv elkészülne, akkor lehetne vele érdemben foglalkozni, ami a jöv� évi 
költségvetést érintené.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint egy ilyen jelleg� kiadványhoz a Visegrádi régió kicsi, tehát 
ezt nagyobb terültre kellene kiterjeszteni és az önkormányzat ehhez legfeljebb hozzájárulhat 
valamennyivel, de nem az önkormányzat feladata ilyen kiadványok kiadása. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy alpolgármester úr vegye el a kapcsolatot a kiadóval és 
folytasson további egyeztetéseket a kiadvánnyal kapcsolatban, elviekben a testület jónak 
találja az ötletet, de minél kevesebb költségráfordítással szeretne ebben részt venni.  
 
11. tsp: Rév pályázat 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Szokásosan  az utóbbi években megkeresi az Önkormányzatot az Atlantis-
Visegrád Kft., hogy vannak pályázati lehet�ségek a kompközlekedés fejlesztésére. A 
pályázatot az önkormányzat tudja benyújtani és az Atlantis Kft. vállalja az önrészt. 
 
Zeller Tibor: Támogatja a pályázat benyújtását, de felvetette, hogy a turisztikai f�szezonban 
az önkormányzatnak kérnie kellene az Atlantisztól, hogy 21. 45-kor is még közlekedjen egy 
kishajó. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki az 
el�terjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

149/2008 (V. 29.) számú  
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egyetért a pályázat benyújtásával a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által közzétett, közforgalmú, közútpótló folyami 
kompok, révek felújítására szóló felhívására a Nagymaros és Visegrád között üzemel� 
komp-, és révátkelés felújítási munkálataira. 
A pályázatot a költségvetési összesítés szerint meghatározott 49.807.600,- Ft. (nettó) 
összegben kell benyújtani, melyhez az el�írt 30%-os önrészt, (14.942.280,- Ft) a révátkelést 
üzemeltet� Atlantis- Visegrád Club Kft. (2025 Visegrád, Révállomás, ügyvezet�: Jung 
Vilmos) révén biztosítja.  
 
Egyúttal kinyilvánítja, hogy a révátkelés tartós üzemeltetését biztosítja (legalább 5 év 
üzemetetést és 3 év elidegenítési tilalmat vállalja). 
A pályázattal kapcsolatos ügyintézéssel a Polgármestert bízza meg. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. május 31. 

 
12. tsp: Lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel ezzel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
150/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a lejárt határidej� határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
13. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységr�l 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kérdés, illetve hozzászólás nem volt. 
 
14. tsp:  Pro Visegrád Kht. alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a módosítás a TEÁOR 
számok illetve tevékenységi körök változása miatt szükséges melyhez az önkormányzat 
jóváhagyására van szükség , hiszen a Kht 100%-os önkormányzati tulajdon.  
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- Hadházy Sándor polgármester elhagyta az üléstermet átadta az ülés vezetését Kalotai Árpád 
alpolgármesternek. - 
 
Kalotai Árpád: Javasolta, hogy gondolkozzanak el azon, hogy mit lehetne még belevenni a 
tevékenységi körökbe, mert véleménye szerint jobb, ha több van.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás  nem volt, kérte, aki a módosítással 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
151/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Pro Visegrád Kht. alapító 
okiratának módosítását jóváhagyólag elfogadja a megváltozott TEÁOR számok átvezetése 
miatt.  Az okirat módosításának aláírására felhatalmazza a polgármestert, egyidej�leg 
megbízza a jegyz�t, hogy az el�terjesztésben nem szerepl�, de átvezetni szükséges TEÁOR 
tevékenységeket, számokat vezesse fel a Kht. alapdokumentumaiban.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
- Hadházy Sándor visszatért az ülésterembe –  

 
15. Ifjúsági Alap támogatásának felosztása 2008 tavasz 
El�terjeszt� : Dobri Imre (írásbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, igyekeztek arányosan felosztani a rendelkezésre álló keretet, úgy, 
hogy mindenki kapjon, aki kért. 
 
Hadházy Sándor: Mivel az el�terjesztéssel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás ne 
volt, kérte, aki azzal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

152/2008 (V. 29.) számú  
 

HATÁROZATA 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Közm�vel�dési-, Ifjúsági és 
Sport Bizottság javaslatára az „Ifjúsági Alap 2008. tavasz” pályázati költségkeret 
felosztását jóváhagyólag elfogadja. 
 
Felosztható keret: 600.000.- Ft 
 
         kért összeg           javasolt támogatás 
 

1.  Áprily Lajos Ált. Iskola Zeneiskolai bérlet és 
utazás 

105.000.- 80.000.- 

2. Áprily Lajos Ált. Iskola Gyerek focicsapat 
obergünzburgi útja  

150.000.- 75.000.- 

3. Szt. György Lovagrend 
Apródképz�je 

Nyári edz�tábor 
felszerelései és utazás 

70.000.- 55.000.- 

4. Puer Regius Íjászkör Többfordulós 
íjászverseny eszközei 

100.000.- 70.000.- 

5. Cseke Lászlóné Árpád-házi királynék 
ünnepe hajóbérlet 

90.000.- 45.000.- 

6. Bártfainé Répás Ildikó Húsvéti foglalkozás 
(utólagos) 

21.000.- 21.000.- 

7. Bártfainé Répás Ildikó Nyári tábor utazás és 
foglalkozás  

79.000.- 79.000.- 

8. Bártfai István Fafaragó tábor 260.000.- 175.000.- 

 
      Összesen:     875.000.-   600.000.- 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
A Gazdasági program III. cím� napirendi pontot Abonyi Géza képvisel� visszavonta. 

 
 
Egyebek 
 
Tájékoztató a római katolikus templom felújításáról 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a templom hátralév� felújítási 
munkálatainak összegét az Utilis Kft., Bánó László el�finanszírozza, így a felújítás még 
ebben az évben elkészülhet. A jöv� évi költségvetésben azonban az önkormányzatnak is be 
kellene terveznie további támogatást erre vonatkozóan, de pontos összeget még nem lehet 
tudni, amint az kiderül, dönteni fognak róla.  
 
Vízhasznosítási szerz�dés tervezet (Tourist Project) 
 



2008. május 29 

 23 

E�ryné dr Mezei Orsolya: Az elmúlt ülésen a testület elfogadta a szerz�dés tervezetet és két 
határid�beli módosítást kért a támogató. Az els� 10 milliót augusztus 31-ig fizetné, a második 
10 milliót pedig december 31-ig. Tehát ilyen formában lehetne aláírni a szerz�dést. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez elfogadható, ezért javasolja, hogy ezt fogadja el a 
testület, és kéri a felhatalmazást a szerz�dés aláírására. Aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
153/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Tourist Projekt 2004 Kft-vel 
kötend� településfejlesztési-együttm�ködést – a másik Fél által kért módosításokkal 
kijavított szerz�dést - jóváhagyólag elfogadja. A szerz�dés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Csatornabekötési munkálatok kifizetése 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Stabarecz Péter végezte el a F� u. 75. szám alatt a csatorna 
bekötést. A korábbi évek gyakorlata az volt, hogy a költségvetésben volt egy keretösszeg, 
melyr�l a Városfejlesztési Bizottság dönthetett és az ilyen jelleg� ügyeket így lehetett intézni. 
Viszont most szükséges lenne a testület meger�sít� döntése, hogy a felmerült összeg, 208.   
800 forint kifizethet� legyen. Az ott lakó tudta igazolni, hogy annak idején kifizette a ráes� 
összeget, azonban mégis kimaradt a rákötésr�l.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy - mivel várhatóak még ilyen kérelmek - a testület a jöv� 
évi költségvetésben alakítson ki egy ilyen keretet, amit erre lehet majd fordítani. Kérte, aki 
támogatja az összeg kifizetését a költségvetés tartalékkeretének terhére, ezt jelezze! 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
154/2008 (V. 29.) számú  

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Staberecz Jánosné vállalkozó 
által Visegrád, F� u 75. szám alatt elvégzett csatornabekötési munkára vonatkozó számlát 
jóváhagyja, azt a költségvetési tartalék keret terhére kifizeti, mivel az érintett igazolta, hogy 
a csatorna beruházás keretében megfizette az érdekeltségi hozzájárulást, de a rákötési 
lehet�ség kiépítését az Önkormányzat mindeddig nem végezte el. 

 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ� 5 nap 
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Tájékoztatás 
 
E�ryné Dr Mezei Orsolya: Tájékoztatást adott a pénztárhiány vizsgálatának eredményér�l. 
Az önkormányzatot anyagi kár nem érte, ez tulajdonképpen bakik sorozata volt, mely 
természetesen egy maghatározott terv alapján folyamatosan kijavításra kerül, a Ktv. által 
meghatározott fegyelmi büntetések közül az üdülési csekk megvonását alkalmazta a fegyelmi 
bizottság.  
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több hozzászólás illetve kérdés nem volt, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

Hadházy Sándor       E�ryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester           jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   8/2008. 
Rendelet száma:  11/2008 (VI. 12.) 
Határozatok száma:  155-159/2008. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. június 12-én 
megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Dél-kelet Európai Transznacionális Programhoz való csatlakozás- 
szándéknyilatkozat elfogadása pályázathoz 

2. Bárczi Gusztáv Általános Iskola továbbm�ködésének ügye 
3. Elektronikus ügyintézésr�l szóló rendelet megalkotása 
4. Folyószámla-hitelkeret szerz�dés meghosszabbítása  
5. Infopont kialakítása az egészségház udvarán 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. június 12-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Dobri Imre 
E�ry Dénes 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 

 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 
 

 
Távol maradt képvisel�: 

Abonyi Géza 
     Ifj. Bártfai István  

Lelkes László 
Tavas Péter 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz képest 
még további 3 sürg�sségi napirendre tett javaslatot: 1.) Bárczi Gusztáv kisegít� iskola  
továbbm�ködésének ügye, 2.) E-közigazgatás ügyintézésér�l szóló rendelet megalkotása, 3.) 
A folyószámla hitel szerz�dés meghosszabbítása. 
 
Dobri Imre: Javasolta az „Infopont kialakítása az egészségház udvarán” cím� napirendi 
pontot felvenni a napirendek sorába. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, javasolta, hogy a kiegészítésekr�l egyben 
szavazzanak, kérte, aki  kiegészítéseket elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
155/2008 (VI. 12.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel� testülete az alábbi napirendi pontok kiegészítésével az ülés 
napirendjét elfogadja. 

- Bárczi Gusztáv Általános Iskola továbbm�ködésének ügye 
- Az elektronikus ügyintézésr�l szóló rendelet megalkotása 
- Folyószámla-hitelkeret szerz�dés meghosszabbítása  
- Infopont kialakítása az egészségház udvarán 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Dél-kelet Európai Transznacionális Programhoz való csatlakozás- 
szándéknyilatkozat elfogadása pályázathoz 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Röviden ismertette a projektet, melynek célkit�zése véleménye szerint nagyban 
beleilleszkedik az önkormányzat elképzeléseibe.  Most az önkormányzatnak a 
szándéknyilatkozatról kellene döntenie, hogy részt vesz-e a pályázatban és egy külön 
nyilatkozatot kell majd kiadni arról, hogy az önrészt vállalja. Az önrész mértéke attól függ, 
hogy milyen mérték� támogatást szeretne kérni az önkormányzat. Az összeget nem egy 
összegben kell majd befizetni abban az esetben, ha nyer az önkormányzat, hanem 36 hónap a 
támogatott projektnek a lefolyási ideje. A pályázat megírása és benyújtása az 
önkormányzatnak nem kerül költségébe, mert azt görög partner, illetve a marketing iroda 
végzi. Az önkormányzatnak most csak egy szándéknyilatkozatot kell kibocsátani, majd 
kés�bb kell kitalálni, hogy miket szeretnének megvalósítani.  
 
Kalotai Árpád: Mikorra várható ebb�l pénz? 
 
Hadházy Sándor: A projekt az év végén indul, tehát jöv�re.  
 
Zeller Tibor: Javasolja a csatlakozási szándék kinyilvánítását. 
 
Hadházy Sándor: Június végére készül el a pályázat és arról kell majd még egy döntést 
hoznia a testületnek. Ekkor már a pontos számok is ismertek lesznek.  
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Mivel ezzel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
szándéknyilatkozat kibocsátását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
156/2008 (VI. 12.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete meger�síti azon szándékát, 
miszerint Partnerként részt kíván venni a „Kultúrturizmus desztinációk összefogása, 
fejlesztése és promóciója” Projektben, melyet Magnézia Megye Szociális és Kulturális 
Tanácsa (EKPOL) nyújt be a Dél-kelet Európa Program pályázatának els� körének 
meghirdetésére. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete meger�síti, hogy a project 
költségvetéséhez a (pontos számszer�ségében kés�bbiekben egyeztetett) szükséges önrészt 
biztosítjuk. 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete meger�síti elkötelezettségét, hogy (az EU elbírálási 
hatóság pályázati) szelekcióját követ� un. „Érdekl�dés Kinyilvánítás” elnyerése esetén 
partnerként részt veszünk a második, a teljes pályázati körben is.  
 

Határid�: 2008. június 13. 
Felel�s: polgármester 

 
2. tsp: Bárczi Gusztáv Általános Iskola továbbm�ködésének ügye 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden ismertette az el�terjesztésben foglaltakat. Véleménye szerint az 
intézmény m�ködtetése úgy lesz megoldható, ha a normatív támogatáson felül hiányzó 
összeget  a megye valamint a kistérség 50-50%-ban megosztja egymás között. Tehát a megye 
nem zárja be az intézményt, ha a hiányzó összeg 50%-át a kistérségi települések vállalják és 
ez a forrás biztonsággal rendelkezésre áll. A kistérség valamennyi polgármestere azt 
támogatja, hogy a költségmegoszlás lakosságszám arányban történjen.  
 
E�ry Dénes: Számszer�leg mennyit jelentene ez Visegrádnak? 
 
Hadházy Sándor: A teljes hiányzó költség 47 millió forint. Ennek a fel, tehát 24 millió forint 
hárul a kistérségre, mely összeget 76 ezerrel kell elosztani és kijön az egy állandó lakosra jutó 
összeg.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Akkor ez hozzávet�legesen 500 ezer forintos tételt jelent évente.  
 
E�ry Dénes: Ez a megállapodás hány évre szól? 
 
Hadházy Sándor: Határozatlan id�re. Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

157/2008 (VI. 12.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt,  
 
1.) hogy ha Pest Megye Önkormányzata a Bárczi Gusztáv Általános Iskola ( 
továbbiakban : iskola ) szentendrei székhelyen történ� további m�ködését saját 
fenntartásban , vagy egyéb nem önkormányzati fenntartóval kötött megállapodás 
keretében biztosítja, akkor legfeljebb a fenntartót terhel� – az ésszer� gazdálkodás 
mellett, a m�ködtetésb�l ered�, az intézmény saját bevételeivel csökkentett , a központi 
normatív finanszírozáson felül szükségszer�en felmerült  - Visegrád Város 
Önkormányzatával a tárgyévi költségvetési javaslat ( koncepció ) elfogadásáig írásban 
egyeztetett nagyságú hiány 50 %-ának, a visegrádi lakóhely�, iskolába járó tanulók 
arányában  vagy a települések lakosság számaránya alapján történ� megfizetését 
vállalja ; 
 
2.) felhatalmazza a polgármestert , hogy az 1.pontban foglaltakról Pest Megye 
Közgy�lésének Elnökét tájékoztassa és a fenti kereteken belül tárgyalást folytasson az 
iskola további m�ködtetése érdekében. 
 

Határid� : azonnal 
Felel�s : polgármester 

 
 3. tsp: Elektronikus ügyintézésr�l szóló rendelet megalkotása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az el�terjesztést. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendeletet elfogadja, ezt jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy 
a rendelet elfogadásához min�sített többség, vagyis 6 igen szavazat szükséges! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Az elektronikus ügyintézésr�l szóló 11/2008 (VI. 12.) számú rendeletet 
elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben. ) 
 
4. tsp:  Folyószámla-hitelkeret szerz�dés meghosszabbítása  
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat folyószámla hitel-keret 
szerz�dése lejár, javasolja ennek meghosszabbítását. 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

158/2008 (VI. 12.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete jelen határozata alapján 
35.000.000.- Ft (azaz: Harmincötmillió Forint) összeg� folyószámlahitel felvételér�l 
döntött.  
A hitel futamidejét 2008.06.27-tól 2009.06.26-ig határozza meg. 
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit 
ajánlja fel. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés id�tartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamid� éveiben - a felhalmozási és t�ke jelleg� kiadásokat 
megel�z�en - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési el�irányzat 
módosításai során figyelembe veszi.  
Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a szerz�déskötésre. 
 

Felel�s: Hadházy Sándor polgármester 
    Határid�: 2008. június 26. 

 
5. tsp: Infopont kialakítása az egészségház udvarán 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ez is az e-önkormányzat projekt kérdéséhez tartozik. Volt egy lehet�ség, 
mely szerint az önkormányzatok választhattak, hogy számítógépeket kérnek-e az irodákba 
vagy egy küls� egységet, mely természetesen e-ügyintézésre illetve internet használatra 
alkalmas. Err�l a testület úgy döntött, hogy ezt a küls� egységet kéri, mely most megérkezett. 
Erre vonatkozóan Dobri Imre és Kárpát Zoltán készített egy javaslatot.  
 
Dobri Imre: Ismertette az el�terjesztésben leírt javaslatát. A technikai feltételek a 
kialakításhoz adottak, azonban az egészségház udvarát kellene rendbe tenni.  Tehát ez lehetne 
egy úgynevezett „e” pont a városban, vezeték nélküli internet hozzáféréssel.  
 
Hadházy Sándor: Költségvetés készült? 
 
Dobri Imre: Véleménye szerint a kert rendbetételét, az ott lév� szaletlit a GAMESZ el tudná 
végezni saját költségvetésb�l. Ha esetleg padokat helyeznének ki, akkor azt már javasolja a 
Városfejlesztési Bizottságnak megtárgyalni, hogy azt mib�l lehetne finanszírozni.  
 
Kalotai Árpád: Javasolta, ha ez kialakításra kerül, akkor ebbe az udvarba be kell tenni egy 
mozgássérülteknek szánt védett parkoló helyet, és így ha bármelyik intézménybe akarnak 
menni, lesz mozgássérültek számára is parkolóhely. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki egyetért a javaslattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

159/2008 (VI. 12.) számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete a Városközpont, illetve az Ágasházi fogadó épület 
felépültéig – az egészségház udvarát pihen�hellyé kialakítva Infopont létrehozását 
határozza el, vezeték nélküli internethasználati lehet�séggel.  
Felkéri a Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az udvar 
rendezésének, új padok elhelyezésének valamint a parkoló kialakításának lehet�ségét 
vizsgálja meg. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Megköszönte a munkát és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

Hadházy Sándor       E�ryné dr Mezei Orsolya 
 polgármester             jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   9/2008. 
Rendelet száma:  12/2008 (VI. 12.) 
Határozatok száma:  160-177/2008. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. július 3-án 
megtartott  nyílt ülésér�l  

 
 
 

1. Ars Danubiana alapítvány ügye 
2. Beszámoló az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola 2007/2008 

tanév munkájáról valamint a gyermekek, tanulók esélyegyenl�ségét szolgáló 
önkormányzati feladatok intézkedések meghatározása 

3. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2007/2008 nevelési év munkájáról 
4. Milleniumi Bizottság javaslata – civil kezdeményezésre szobor állítás 
5. Pro Visegrád Kht. 2007. éves pénzügyi beszámolója (mérleg) 
6. Arculatterv pályázat (benne Visegrád LOGO szerz�dés) 
7. Tervtanács rendelet aktualizálása 
8. Az új városközpont tervezési koncepciója 
9. Városi kitüntetésekr�l szóló döntés el�készítése 
10. Civil szervezetek 2008. évi támogatása 
11. Vízhasznosítási szerz�dés tervezet (Tourist Project 2004 Kft.) 
12. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységér�l  
13. Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
14. ÁROP-3.A.1. pályázaton való részvétel 
15. KEOP 2.1.2. Árvízvédelmi fejlesztések pályázaton való részvétel 
16. Schulek utcai csatornázási munkákra vonatkozó szerz�dés (Royal Apartman 

Klub Kft-vel) 
17. Vezeték nélküli internet hozzáférési pont szolgáltatás” cím� pályázat HOT-

SPOT-4 
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18. Rapid Euro alapgépre valamint adapterre vonatkozó ajánlat 



2008. július 3 

 3 

 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. július 3-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott  nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Dobri Imre 
E�ry Dénes 
Lelkes László 
Mezei Anna 
Tavas Péter 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
 
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 
 
 

 
Távol maradt képvisel�: 

Kalotai Árpád alpolgármester 
Abonyi Géza 

     Ifj. Bártfai István  
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendet a következ� napirendi 
pontokkal javasolta kiegészíteni: 1) KEOP Árvízvédelmi Pályázat, 2) Schulek utcai 
csatornázási munkák 3) Vezeték nélküli internet kiépítésére vonatkozó pályázati lehet�ség 4) 
Rapid Euro alapgépre valamint adapterre vonatkozó ajánlat, 5) Ars Danubiana Alapítvány 
ügye. 
 
Szó szerinti rész 
 
Tavas Péter: Ügyrendi javaslat, nem tudom, látom itt a hármas a Castrum-Visegrád Kft. 
vízkészlet-használatj árulék, err�l májusban döntöttünk, tehát a testület, hogy peres úton 
behajtjuk ezt a 10 milliót, mert, tehát ezt nem értem, hogy ez miért van itt. Azt javasolom, 
hogy vegyük le. 
 
Hadházy Sándor: Err�l majd dönthetünk természetesen, levélben fordult a Castrum-
Visegrád Kft. a Képvisel�-testülethez ez alapján bátorkodtam napirendre venni. 
Természetesen majd dönthetünk ügyrendi kérdésben, szavazás alapján tudunk ebben a 
kérdésben dönteni. 
 
E�ry Dénes: Bene Balázs kérelme napirenden van még? 
 
Hadházy Sándor: Igen. 
 
E�ry Dénes: Mert a bizottság nem tárgyalta, ugyanis az a hír érkezett, hogy egyenl�re 
felfüggeszti, átgondolta és felfüggeszti a, nem támaszt igényt az önkormányzattal szemben. 
 
Hadházy Sándor: Akkor van egy olyan ügyrendi javaslat, hogy vegyük le a napirendr�l? 
 
E�ry Dénes: Igen. 
 
Hadházy Sándor: Rendben. Akkor ezt, mint el�terjeszt� visszavonom és a Castrum 
kérdésér�l pedig akkor szavazunk a napirend elfogadásakor. El�ször a napirend 
kiegészítésér�l határozunk, megkérdezem, hogy egy szavazással dönthetünk-e a kiegészítésr�l 
vagy külön-külön szavazzunk? Mehet egybe? Akkor egy szavazással döntünk a napirend 
kiegészítésér�l, aki támogatja a kiegészítést, kérem jelezze! Ez egyhangú igen, köszönöm 
szépen. 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

160/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a napirendet kiegészíti az alábbi 
pontokkal: 1) KEOP 2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázat 
benyújtásáról döntés 2)” Vezeték nélküli Internet hozzáférési pont szolgáltatás” cím� 
pályázaton való részvételr�l döntés 3)Rapid Euro gép és adapter beszerzés 4) Art Danubius 
Alapítvány ügye. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Hadházy Sándor: És egy napirend levételér�l kell határoznunk, mégpedig a Castrum-
Visegrád Kft. vízkészlet használati járulék ügye kérdésében. Kérdezem, hogy ki támogatja a 
napirendr�l történ� levételt? Kett�-négy-öt igen szavazat, tartózkodott a szavazástól: senki, 
ellenszavazott: 2 f�. Megállapítom, hogy a napirendr�l elvettük. Köszönöm szépen.  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

161/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Tavas Péter képvisel� javaslatára a 
napirendr�l leveszi a ”Castrum-Visegrád Kft. vízkészlet járulék” c. napirendet. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
 
Simon Péter (Castrum Visegrád Kft képviseletében): Bocsánat, elnézést kérek, hogy 
közbeszólok. A vízkészlet használatban a Castrum megnevezés, de a levelünk két egymástól 
független kérést tartalmaz az egyik a vízkészlet használattal kapcsolatos kérdés, egyébként mi 
nem tudunk arról, hogy jogi eljárás van folyamatban, tehát nagyon sajnálom, hogy err�l nem 
tudunk tárgyalni. A másik pedig a tartalékkút kérdése, ahol a vízügyi hatóság 
meghosszabbította az eljárást augusztus 30-ig és ebben a kérdésben hoztunk magunkkal 
vízügyi szakért�t és ebben a kérdésben is szerettük volna kérni az önkormányzat álláspontját, 
tehát ez két egymástól független. Bár mind a kett� víz kérdés. 
 
Hadházy Sándor: Igen, ez teljesen tiszta, hiszen a képvisel�k el�tt ott van az el�terjesztés, 
ott van a levél és ennek tükrében döntött a Képvisel�-testület arról, hogy nem kívánja 
napirendre venni. Úgyhogy sajnálom, de nem tárgyalja a Képvisel�-testület várhatóan ezt a 
napirendi pontot. 
 
Simon Péter (Castrum Visegrád Kft képviseletében):: Jó, köszönöm szépen, akkor nekünk 
dolgunk nincs. Ezzel az önkormányzat úgy gondolom kifejezte mindennem� szándékát, hogy 
nem kíván velünk együttm�ködni. Ennek megfelel�en fogjuk megtenni a lépéseket és nagyon 
sajnálom, hogy mi akik talán a legtöbbet tettük Visegrádért, a Képvisel�-testület arra sem 
méltat bennünket, hogy a véleményünket elmondhassuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 
jöv�ben mi is az együttm�ködést mindennem� félreérthetetlenül, mindenféle együttm�ködési 
szándék nélkül fogunk tovább együttdolgozni Visegrádon. Köszönjük szépen. 
 
Szó szerinti rész vége. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az els� napirend helyébe – tekintettel a meghívott 
vendégre –  az Ars Danubia Alapítvány ügye kerüljön. Kérte, aki a módosításokkal együtt az 
ülés napirendi javaslatát elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
162/2008 (VII.03.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a módosított napirendet 
jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
1. tsp: Ars Danubiana alapítvány ügye 
El�terjeszt�: Dobri Imre (szóbeli) 
Meghívott: Klenjánszky Tamás  
 
Hadházy Sándor: Felkérte Klenjánszky Tamást, hogy ismertesse a Képvisel�-testülettel a 
kezdeményezést. 
 
Klenjánszky Tamás: Köszöntötte a testület tagjait, megköszönve a meghívást. Elmondta, 
hogy a Közm�vel�dési Bizottsággal már több alkalommal egyeztettek és a bizottság kérése 
volt, hogy kerüljön a testület elé is az ügy. Örömmel fogadta a polgármester úr felkérését a 
milleneumi év kapcsán történ� együttm�ködésre.  
Röviden tájékoztatta a testületet az Ars Danubiana Alapítvány terveir�l. Elmondta, a 
kezdeményezésnek az lenne a lényege, hogy a Duna menti országok komolyzenei 
fesztiváljához Visegrád is csatlakozni tudjon. Ennek érdekében egy visegrádi székhellyel 
m�köd� alapítvány létrehozására volna szükség.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy néhány hónappal ezel�tt az volt a terv, hogy együtt 
hozzák létre ezt az alapítványt, azonban azóta kiderült, hogy az önkormányzat nem vehet részt 
alapítvány létrehozásában. Így az önkormányzat a létrehozásból ténylegesen kimaradt, de 
lehet�ségeihez mérten támogatni és segíteni fogja az alapítvány munkáját, m�ködését. 
Egyenl�re az els� segítség az lenne, hogy felajánlja a m�vel�dési házat, amely helyet adhat a 
tevékenység végzéséhez.  
Javasolta, fogalmazzon meg a testület egy elvi szándéknyilatkozatot, mely szerint ezzel az 
alapítvánnyal szívesen együttm�ködik és a szándékkal egyetért.  
 
Dobri Imre: Felhívta a figyelmet, hogy a testület már megfogalmazta ezt a szándékát, mikor 
még arról volt szó, hogy az önkormányzattal közösen hozzák létre az alapítványt.  
 
2. tsp: Beszámoló az Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola 
2007/2008 tanév munkájáról valamint a gyermekek, tanulók esélyegyenl�ségét szolgáló 
önkormányzati feladatok intézkedések meghatározása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: Paulusz Józsefné igazgató helyettes 
 
Paulusz Józsefné: Röviden kiegészítette az írásbeli beszámolót. Jelezte, hogy az iskola 
tet�szerkezete egy helyen beázik, kérte, hogy az önkormányzat ezt vizsgálja meg és tegye 
meg a szükséges lépéseket, valamint kérte, hogy az iskola udvarán ledepózott térburkoló 
köveket ha lehet mihamarabb használják fel. A tárgyi feltételek viszonylag jók, bár kevés a 
tanterem, illetve id�nként gondot jelent az, hogy az igazgatói szobában négyen dolgoznak és 
ha jön egy szül�, akkor nem tudnak vele négyszemközt leülni beszélgetni. Személyi 
feltételekkel jelenleg nincs probléma, az oktatási eredmények is jók, mind a környékbeli, mint 
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az országos szinthez képest. Elmondta, hogy inkább a nevelés terén küzdenek problémákkal, 
mert egyre több a nehezen kezelhet� gyerek, melyhez szakember alkalmazására lenne 
szükség. Ezt már az elmúlt években is kérte az iskola, hogy legalább egy félállásban 
foglalkoztatott gyermekpszichológusra lenne szükség. Jelezte, hogy a napközikonyha 
min�ségével az iskola nincs megelégedve, úgy vélik sok az egészségtelen étel, mely félkész, 
instant termékekb�l készül.  
Külön ismertette a logopédus beszámolóját.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a Közm�vel�séi, Ifjúsági és Sport Bizottság nem volt 
határozatképes, így nem tudott javaslatot tenni a beszámolóra vonatkozóan, de ugyanígy 
meghallgatták az iskola beszámolóját, melyet elfogadásra javasol. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Az iskola beázásával kapcsolatban kérte, hogy a polgármesternek 
vagy a jegyz�nek jelezzék, ha legközelebb ilyen történik. 
 
Hadházy Sándor: Az iskolapszichológus státusz létrehozásával kapcsolatban elmondta, a 
napokban egyeztetett Leányfalu polgármesterével, aki kezdeményezte, hogy a két település 
közösen foglalkoztasson egy pszichológust. Véleménye szerint ezt el� kellene készíteni, 
hiszen jó alkalom rá, hogy Leányfalu nyitott erre. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás illetve kérdés nem hangzott el, javasolta, 
hogy a beszámolót fogadják el, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

163/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 2007-2008. tanévre vonatkozó beszámolóját 
jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: A napirendhez kapcsolódóan van még egy téma, amiben szükséges 
döntenie a testületnek, ez pedig a tanulók esélyegyenl�ségét szolgáló önkormányzati 
feladatok/intézkedések meghatározása. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

164/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete Visegrád Város Feladatellátási, 
Intézményhálózat-m�ködtetési és Fejlesztési Tervét ( Önkormányzati Intézkedési Terv ) 
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kiegészíti a gyermekek, tanulók esélyegyenl�ségét szolgáló önkormányzati 
feladatok/intézkedések fejezettel. 
A gyermekek, tanulók esélyegyenl�ségét szolgáló önkormányzati feladatok/intézkedések 
fejezet a határozat mellékletét képezi 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
3. tsp: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2007/2008 nevelési év munkájáról 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: Dobó Istvánné óvodavezet� 
 
Dobó Istvánné: Röviden kiegészítette az írásos beszámolóját. Jelezte, hogy az iskola által 
felvetett napközikonyhával kapcsolatos problémát � is osztja, az óvoda szerint is rossz 
min�ség� a konyha által összeállított étrend. Elmondta, hogy egyre több problémájuk van a 
szül�kkel, akik egyre inkább úgy érzik, hogy nekik csak jogaik vannak az óvodával 
kapcsolatban. Konkrétan egy szül� írásban is nehezményezte, hogy nyáron azokat a 
gyerekeket nem fogadja az óvoda, akinek az édesanyja gyes-en van otthon a kisebb testvérrel. 
Ez általánosan elmondható, hogy a környékbeli óvodákban mindenütt így van, s�t van, ahol a 
nagycsoportosokat már nem is fogadják nyáron. Az óvón�knek pedig valamikor ki kell adni 
az egész éves szabadságot, ez pedig csak nyáron lehetséges. Egyébként az óvoda tárgyi és 
személyi feltételei nagyon jók, és köszönte a testület jó szándékú hozzáállását az óvodához.  
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy a konyha vezet�jét hívják majd meg egy bizottsági, illetve akár 
testületi ülésre is, hogy az iskola és az óvoda által jelezett probléma végére tudjanak járni.  
 
Hadházy Sándor: Ezt � is fontosnak tartja, ki fogja vizsgálni ezt a problémát. A szül�kkel 
kapcsolatos probléma megoldásában természetesen az önkormányzat is segít, ahogyan tud, de 
ezzel kapcsolatban az óvón�k szakmai segítségére is szükség van.  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki azt 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

165/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Fellegvár Óvoda 2007-2008. 
nevelési évre vonatkozó beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.  
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

 
4. tsp: Milleniumi Bizottság javaslata – civil kezdeményezésre szobor állítás 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (szóbeli) 
Meghívott: dr Gróh Dániel 
 
Dobri Imre: Már korábban is foglalkozott a testület azzal a kezdeményezéssel, hogy civilek 
is szeretnének a millenium emlékére szobrot állítani, az önkormányzat pedig azzal segítené 
�ket, hogy helyet adna, illetve parkosítaná azt. Ennek a helye a F� utcában lenne, a 68-as 
házszám körül lév� kiszélesedésnél. 
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Dr Gróh Dániel: Kivetít� segítségével rövid bemutatót tartott a testület számára. Az 
elképzelés szerint egy Szentháromság szobrot emelnének az említett helyen, közadakozásból. 
Kéri a testületet, hogy foglaljon állást a kezdeményezésr�l. A szobor kb. 4 millió forintból 
készülne el. 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy kér egy árajánlatot a GAMESZ-t�l, hogy a park rendezése 
mennyibe kerülne, amikor ez konkrétan meglesz, akkor arról ismét szükséges lesz egy 
testületi határozat. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy kerüljön pontosan meghatározásra, hogy mennyibe 
kerülne ennek a térnek a rendezése és tervek alapján történ� kialakítása és amint ez elkészült 
térjen rá vissza a testület. A szobor kialakítására, megvalósítására vonatkozó szerz�dést pedig 
véleménye szerint akkor lehetne megkötni, ha volna egy olyan partner, akivel megtudna 
állapodni az önkormányzat a költségviselés tekintetében, de pillanatnyilag csak egy szándék 
illetve civil kezdeményezés van. Javasolta, hogy a testület által már korábban meghozott elvi 
támogató döntést egészítsék ki azzal, hogy amennyiben az adakozásból a szobor állításhoz 
szükséges források rendelkezésre állnak, akkor az önkormányzat a teret megterveztet és a 
szoborhoz ill� környezetet kialakítja.  
 
Dr Gróh Dániel: Egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta kérje fel a testület a f�építészt, hogy a tervezésre vonatkozóan 
gy�jtsön be ajánlatokat és készüljön költség becslés erre vonatkozóan. Mivel ezzel 
kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az általa ismertetett 
javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

166/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egyetért� szándékát fejezi ki Dr. 
Gróh Dániel és a Millenniumi Bizottság által javasolt Millenniumi Szentháromság Szobor 
állításával, amelyet civil gy�jtésb�l kíván megvalósítani. A szoborral kapcsolatos építészeti 
tervezés koordinálásával megbízza a városi f�építészt. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
5. tsp: Pro Visegrád Kht. 2007. éves pénzügyi beszámolója (mérleg) 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
Meghívott: ifj. Cseke László Pro Visegrád Kht. igazgatója 
 
Ifj. Cseke László: Röviden ismertette, illetve kiegészítette az írásos beszámolóját.  
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a Felügyel� Bizottság megtárgyalta a beszámolót, azt 
elfogadásra javasolja. 
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Ifj Cseke László: Tájékoztatót adott – a képvisel�k kérdései kapcsán – a 2008. évi 
Palotajátékok el�készületeir�l.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte a Kht. tavalyi évben és az el�z� években is végzett 
kiemelked� munkáját, melyet a felügyel� bizottság figyelmébe is ajánlott, javasolta a 
testületnek a beszámoló elfogadását. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

167/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Felügyel� Bizottság javaslatára a 
Pro Visegrád Kht. 2007. évre vonatkozó egyszer�sített éves beszámolóját (pénzügyi 
mérlegét) jóváhagyólag elfogadja.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
6. tsp: Arculatterv pályázat (benne Visegrád LOGO szerz�dés) 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (írásbeli) 
Meghívott: Kacsán György, Eper Stúdió képviseletében 
 
Dobri Imre: A grafikai arculat megtervezésére vonatkozó szerz�dés elfogadásához lenne 
szükség a testület jóváhagyására. Az önkormányzat már korábban kiválasztotta Kacsán Görgy 
tervét, ez alapján készülne most el a városi arculat. Ennek elemei az új Visegrád honlapon 
már láthatóak. 
 
Kacsán György (Eper Stúdió képviseletében): Bemutatott néhány általa korábban készített 
kiadványt. Elmondta, hogy konkrét árajánlatot azért nem tudott benyújtani, mert ahhoz 
konkrét elképzelésre volna szükség, hogy az önkormányzat mit szeretne.  
 
- E�ry Dénes képvisel� távozott az ülésteremb�l -  
 
Lelkes László: Jelezte, hogy a Pénzügyi bizottság is megtárgyalta a megbízási szerz�dést, de 
az általa kért módosításokat nem látja átvezetve a jelenlegi szerz�dés tervezetbe. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy arról döntsön a testület, hogy amit a Pénzügyi Bizottság 
módosításra javasolt, annak figyelembevételével készüljön el a végleges szerz�dés és úgy 
kerüljön aláírásra. A Kacsán György által benyújtott ajánlat pedig a szerz�dés mellékletét 
képezi majd. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki ezzel 
egyetért jelezze!  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

168/2008 (VII.03.) számú 
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HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a „Reneszánsz Év 2008 Design” 
pályázatban az Eper Stúdió Kft. által benyújtott árajánlatot jóváhagyólag elfogadja és azt 
egyben az önkormányzati arculat elkészítésére vonatkozó szerz�dés mellékleteként is 
értelmezi. A szerz�dést az ülésen elhangzott valamint a Pénzügyi Bizottság által tett 
javaslatokat figyelembe véve jóváhagyólag elfogadja, aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 15 nap 

 
- Dobri Imre képvisel� távozott az ülésteremb�l -  
 
7. tsp:  Tervtanács rendelet aktualizálása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
Meghívott: Borosházi Tamás f�építész 
 
- E�ry Dénes képvisel� visszatért az ülésterembe -  
 
Lelkes László: Elmondta, a Pénzügyi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
rendelet tervezetet. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a tervtanács rendelet módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 12/2008 (VII. 03.) számú, a „Dunakanyar Tervtanács létrehozásáról, 
m�ködésének rendjér�l” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
8.  tsp: Az új városközpont tervezési koncepciója 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: Borosházi Tamás f�építész 
 
Borosházi Tamás: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy ha úgy dönt a 
testület, hogy a most el�terjesztett vezérelv számára elfogadható, akkor ez alapján elkezdhet� 
a tárgyalás a díjazott tervez�vel, valamint a tényleges tervezés. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy fogadják el ezt a jelenlegi tervet, hogy a tényleges tervezés 
elkezd�dhessen, majd azután tartható lesz egy közmeghallgatás is. Mivel ezzel kapcsolatban 
több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az el�terjesztett vázlatterv tartalmával 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

169/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az ülésen bemutatott „Új 
Városközpont” tervezési koncepciójának vázlattervét jóváhagyólag elfogadja. 
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Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az el�terjesztésbe szerepl� határozati javaslattal egyetért, ezt 
jelezze!  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
170/2008 (VII.03.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete elfogadja  az „Új Városközpontra” 
kiírt tervpályázat eredményei és a pályázat eredeti tervezési programja alapján pontosított 
funkcionális elrendezést és felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat 
a tervpályázat eredménye alapján javasolt tervez�kkel és kérje meg a tervez�k tervezési 
árajánlatát. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
-  Dobri Imre képvisel� visszaérkezett az ülésterembe -  
 
9. tsp: Városi kitüntetésekr�l szóló döntés el�készítése 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy konkrét személyre vonatkozó javaslata még nincs, többekkel 
beszélt már err�l és kapott egy olyan konkrét javaslatot, mely szerint az eddigi kitüntetetteket 
kellene felkérni javaslattételre.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett ezen felvetéssel, mely véleménye szerint ezzel szép 
hagyományt is lehetne teremteni. Ha ezzel egyetért a testület, akkor a következ� testületi 
ülésre lehetne el�terjeszteni a szövegszer� változatot.  
 
Mezei Anna: Véleménye szerint a tiszteletbeli polgár tekintetében a jelölés joga megmaradna 
az önkormányzatnál. 
 
Hadházy Sándor: Természetesen. Javasolta, hogy az augusztusi testületi ülésen térjenek erre 
vissza és ha valakinek addigra esetleg lesz konkrét javaslata azt tegye meg.  
 
10 tsp: Civil szervezetek 2008. évi támogatása 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (szóbeli)   
 
Dobri Imre: A költségvetésben 1.440.000 Ft-ot különített el erre a célra a testület. A 
támogatott civil szervezetek száma 6, melyek a következ�k: Visegrádi Szövetség, Turisztikai 
Egyesület, Sziget Egyesület, Együtt Kulturális Egyesület, Polgár�rség valamint a Soproni 
Sándor Egyesület. Javasolta, hogy idén is arányosan osszák el a rendelkezésre álló összeget a 
következ� képen: Sziget Egyesületnek - 350.000 Ft, Soproni Sándor Egyesületnek, az Együtt 
Kulturális Egyesületnek, valamint a Turisztikai Egyesületnek egyaránt 200.000 Ft, a 
Polgár�rségnek 250. 000 Ft-ot, a Visegrádi Szövetségnek 244.000 Ft-ot.  
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Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

171/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a civil szervezeteket a 
Közm�vel�dési-, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének javaslatára az alábbiak szerint 
részesíti támogatásban : 
- Turisztikai Egyesület    200 eFt 
- Együtt Kulturális Egyesület  200 eFt 
- Soproni Sándor Egyesület   200 eFt 
- Visegrádi Szövetség    240 eFt  
- Polgár�r Egyesület    250 eFt 
- Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 350 eFt. 
 
A kifizetés id�arányosan történik, támogatási szerz�dés vagy együttm�ködési megállapodás 
megkötése után. 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 30 nap 

 
11. tsp: Vízhasznosítási szerz�dés tervezet (Tourist Project 2004 Kft.) 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a szerz�dés tervezetet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

172/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Tourist Projekts 2004 Kft.-vel 
kötend� vízhasznosítási szerz�dést jóváhagyólag elfogadja, a szerz�dés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  

Felel�s: jegyz� 
Határid�: ülést követ� 15 nap 

 
12. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységér�l 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
A témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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13. tsp:  Lejárt határidej� határozatok végrehajtása – beszámoló 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
173/2008 (VII.03.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a lejárt határidej� határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: azonnal 

   
14. tsp: ÁROP-3.A.1. pályázaton való részvétel 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet az el�terjesztésben foglaltakról. A pályázaton 
elnyerhet� maximum 92%, ebb�l következik, hogy az öner� 8%. A pályázat meghirdetésekor 
a támogatási összeg 800 millió forint. A Budapesti Gazdasági F�iskola vállalja a pályázat 
teljes kör� lebonyolítását. A pályázatot - jegyz� asszonnyal is egyeztetve - úgy gondolja, 
hogy a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítására volna célszer� benyújtani,  
így a hivatalban sokkal szervezettebb és ellen�rizhet�bb módon történhet a  munkavégzés. 
Javasolja, hogy ezen a pályázaton induljon az önkormányzat és a most még nem 
megnevezhet� szükséges önrészt vállalja.    
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

174/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete részt kíván venni az ÁROP-3.A.1. 
pályázaton, a szükséges pályázati önrészt biztosítja, egyben megbízza a Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti F�iskolát (BKF) a pályázat teljes kör� lebonyolítására. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
15. tsp: KEOP 2.1.2. Árvízvédelmi fejlesztések pályázaton való részvétel 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy egyeztetést folytatott a TÉR-TEAM 
Mérnök Kft-vel, mint tervez�vel, az Aditus Kft-vel, mint pályázat készít� céggel valamint a 
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VIZIG képvisel�jével és tulajdonképpen kiderült, hogy a korábbi híresztelésekkel ellentétben 
az önkormányzat mégis indulhat  ezen a pályázaton.  A pályázati költség 1,32 mrd Ft, 
melyhez 15% öner� szükséges, mely 198 MFt-ot jelent. Ha ezt a munkát sikerül elvégezni, 
akkor Visegrád árvízi szempontból biztonságosnak tekinthet� és egy nagyon kulturált Duna-
part alakulna ki. A Gazdasági programnak is egy kiemelt része az árvízvédelem, ezért úgy 
gondolja, hogy ezt a pályázati lehet�séget ki kell használni. Az önrész biztosítás nagy 
problémát fog okozni, de úgy látja, hogy az önkormányzat vagyonából ez az önrész 
biztosítható és felvállalható. Az önrész biztosítás kisebb részben a 2009-es évet érintheti, 
nagyobb részben az utána következ� éveket. Ha els� körben augusztus 4-ig betudják nyújtani 
a pályázatot, akkor jó eséllyel vehet rajta részt az önkormányzat.  
 
E�ry Dénes: A pályázat megírás mennyibe fog kerülni? 
 
Hadházy Sándor: A pályázat író cég, az Aditus Kft. még tartozik egy pályázat megírásával, 
úgyhogy ennek bele kell férni.  
 
Lelkes László: Van-e arra lehet�ség, azt kiküszöbölni, hogy ne úgy járjon az önkormányzat, 
hogy az els� fordulót megnyeri, elkészülnek a tervek, és a második fordulóban mégsem nyer 
és akkor megint az következik be, hogy lesz az önkormányzatnak egy kész terve, de nem 
tudja megvalósítani. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint, ha egy pályázat nyer az els� fordulóban, akkor ahhoz 
nagyon nagy hibát kell elkövetni, hogy a másodikban ne nyerjen. A másik dolog, pedig, hogy 
a tervezést tulajdonképpen már elindította az önkormányzat, amibe már pénzt is fektetett, ezt 
szeretnék most megspórolni a pályázattal.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint nagyon nagy hordereje van ennek a pályázatnak és nem is 
lehet kérdés, hogy benyújtja-e az önkormányzat vagy sem, mert véleménye szerint még akkor 
is, ha az önrészt az önkormányzat vagyonából fedezik, akkor sem fogja felróni egyetlen 
választópolgár sem, hogy miért döntött így a testület.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
javasolta, hogy nyújtsák be a pályázatot, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

175/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete árvízvédelmi fejlesztések tárgyában 
pályázatot nyújt be a KEOP-2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések támogatására 
kiírt kétfordulós pályázati konstrukció keretében. A saját er�t a 2009., 2010. évi költségvetés 
terhére, hitelfelvétel útján biztosítandó. A pályázatot a Városfejlesztési Bizottság kísérje 
figyelemmel. 
Pályázott bekerülési költség : bruttó 1,32 Mrd Ft 
Pályázati saját er� biztosítása : 198 M Ft 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. augusztus 04. 
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16. tsp: Schulek utcai csatornázási munkákra vonatkozó szerz�dés (Royal Apartman 
Klub Kft-vel) 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor:  Ez a téma már elég régóta húzódik, de ezzel az együttm�ködési 
szerz�déssel végre pontot lehetne tenni az ügy végére.  
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlsztési Bizottság is foglalkozott a kérdéssel és 
egyetért, elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a szerz�dés megkötésével egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

176/2008 (VII.03.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Visegrád Schulek u. csatorna 
beruházás- valamint a Royal Appartman Club Kft. által tervezett és építtetett szálloda 
csatornázási költségeire tekintettel az el�terjesztett együttm�ködési-településrendezési 
szerz�dés tervezetet jóváhagyólag elfogadja, a szerz�dés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. Egyúttal a szükséges bevételi és kiadási tételekkel az éves költségvetést 
módosítja a tartalékkeret terhére. A csatornázási munka korábban megrendelt 
kivitelezésének 12.780 eFt + áfa költség kifizetését jóváhagyja.  
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
17. tsp: „Vezeték nélküli internet hozzáférési pont szolgáltatás” cím� pályázat HOT-
SPOT-4 
El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A pályázat támogatja egyrészt a kiépítést, másrészt 3 éven keresztül a 
m�ködést is, 80%-os mértékben.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A kiíró kereste meg az önkormányzatot ezzel a lehet�séggel a 
támogatás 720 ezer forint lehet maximum. A m�ködésre pedig havi 50 ezer forintból 
maximum havi 40 ezer forintot lehet elnyerni. A pályázatot be kellene nyújtani július 31-ig. 
Kérné a testület hozzájárulását, mivel a pályázható összegek maximálva vannak, ezért az 
öner� is pontosan kikalkulálható. Az informatikus szerint a technikai feltételek is rendben 
vannak, de a technikát is a pályázat kiírója biztosítja. A helyszínt még kés�bb is el lehet 
dönteni, hogy hová kerüljön.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a nagyparkoló környékén jó volna egy ilyen elérhet�ség.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a pályázat benyújtásával egyetért, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
177/2008 (VII.03.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a „Vezeték nélküli Internet 
hozzáférési pont szolgáltatás” cím� HOT-SPOT-4 pályázat benyújtását jóváhagyja, a 
szükséges önrészt az éves  költségvetésében a tartalék alap terhére  biztosítja. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. július 31. 

 
18. tsp: Rapid Euro alapgépre valamint adapterre vonatkozó ajánlat 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a testületet a megvásárolni tervezett gép tulajdonságairól. A gép 
alkalmas cserjés bozótos rézs�k vágására is, nehéz terepen is képes dolgozni.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Ismertette a gépre vonatkozó árajánlatokat vásárlás illetve lízing 
esetére is. Azonnali vásárlás esetén 4.142.076 Ft +ÁFA, lenne a gép, lízing esetén ezt az évet 
kb. 2 millió forint terhelné és a 2009-2012- ig terjed� id�szakot pedig évente 834. 120 Ft, 
2013-ban pedig még 486.570 Ft lenne a maradék. Így összesen 5.827.432 Ft-ba kerülne a gép 
lízing esetén. Amennyiben az ÁFA-t vissza tudják igényelni, akkor az jelent�sen, mintegy 
800 ezer forinttal csökkentheti a költségeket, de ett�l függetlenül a kiadási oldalon ezt is be 
kell tervezni.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ez egy igen nagy tétel, ezért érdemes volna még alkudozni 
rá. Azután is utána lehetne nézni, hogy külföldön mennyibe kerülne, mert sok esetben 
el�fordul, hogy olcsóbban be lehet szerezni.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint elviekben támogatható az elképzelés, a hivatal tegye 
meg a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy minél olcsóbban legyen beszerezhet� ez a 
gép és térjebek rá vissza. 
 
A testület egyetértését fejezte ki erre vonatkozóan. 
 
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Hadházy Sándor polgármester a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       E�ryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester         jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   10/2008. 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  178-179/2008. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. július 17-én 
megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 

1. KEPO 2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatos pályázat 
II. forduló 

 
2. RAPID EURO alapgép, valamint adapter ajánlatról szóló döntés 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. július 17-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Dobri Imre 
Mezei Anna 
Tavas Péter 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
   

Meghívottak:  
   Szabó Gábor tervez�-Tér-team Mérnök Kft. 
   Dávid Veronika Aditus Zrt. 
   Schandl Jánosné m�szaki ea. 
   Fótos Tünde pénzügyi oszt. vez. 

 
Jegyz�könyvvezet�: 

     
Miklós Melinda 

 
 
 

 
Távol maradt képvisel�: 

Abonyi Géza 
     Ifj. Bártfai István  

E�ry Dénes 
Lelkes László 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Kérte, aki az ülés napirendi javaslatával 
egyetért, ezt jelezze!  
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

178/2008 (VII.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot jóváhagyólag 
elfogadja 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. tsp: KEPO 2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekkel kapcsolatos pályázat II. 
forduló 
El�terjeszt�:  Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott:  Szabó Gábor tervez�-Tér-team Mérnök Kft. 

Dávid Veronika Aditus Zrt. 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat és felkérte Szabó Gábor tervez� 
urat, hogy ismertesse a tervezett beruházást. 
 
Szabó Gábor: Tájékoztatást adott a testület számára a m�szaki tartalomról, a korábbi 
tervekhez képest történt változtatásokról, valamint az egyéb fontosabb tudnivalókról, mint 
eszköztárolás, kisajátítás, a szükséges földbeszerzés. 
 
Dávid Veronika: Tájékoztatta a testületet a pályázat benyújtásának feltételeir�l, elmondta, 
hogy a benyújtási határid� augusztus 4. A két forduló között nagyon sok hatósági engedélyt 
kell még beszerezni és közben a pályázat odaítéléséért felel�s intézettel folyamatosan 
egyeztetni szükséges. A pályázatban azok a dolgok lesznek elszámolhatóak, melyr�l be lehet 
bizonyítani, hogy árvízvédelmi szempontból szükségszer�. Két külön dokumentációnak és 
tanulmánynak kell elkészülnie, az egyiknek az Európai Úniós elvárásoknak kell megfelelnie, 
a másiknak pedig a vízügyi engedélyeztetési hatóság elvárásainak kell, hogy megfeleljen. 
Ezen kívül egy környezeti hatástanulmányt is el kell készíteni. Augusztus 4-ig még sokszor 
egyeztetnek a tervez�kkel, hogy átgondolhassák azokat a szempontokat, melyre a maximum 
pontot elhozhatják a pályázatból. 
 
Hadházy Sándor: A témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, így kérte, aki a határozati 
javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
179/2008 (VII.17.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete árvízvédelmi fejlesztések tárgyában pályázatot nyújt 
be a KEOP-2.1.2. önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések támogatására kiírt 
kétfordulós pályázati konstrukció keretében.  
 

1.) az els� forduló bruttó becsült bekerülési költsége 65.516.000.- Ft saját er� részére 
9.827.400.- Ft, melyet az önkormányzat 2008/2009. évi költségvetésében a 
tartalékalap terhére biztosít. 

2.) A második forduló bruttó becsült bekerülési költsége 1.168.064.800.- Ft, 
támogatás összege 1.000.000.- Ft, szükséges saját er� 168.064.800.- Ft, melyet az 
Önkormányzat 2009., 2010. évi költségvetés terhére, hitelfelvétel útján biztosít. 

 
Felel�s: polgármester 

Határid�: 2008. augusztus 04. 
 

2. tsp: RAPID EURO alapgép, valamint adapter ajánlatról szóló döntés 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezzel a kérdéssel már az elmúlt ülésen is foglalkozott a testület, de sajnos 
pillanatnyilag ennek nincs költségvetési fedezete. Tehát megfontolandó, hogy esetleg a 
következ� évi költségvetésbe tervezzék be azt az összeget a gépre.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, a korábbi ajánlathoz képes, most sokkal kedvez�bbet adott a cég. 
Ezzel a géppel az egész Duna-partot le lehetne nyírni fél nap alatt, ami jelenleg 4 napig tart a 
GAMESZ dolgozóinak. Véleménye szerint abból a pénzb�l kellene finanszírozni, amit a 
hivatal a Duna-part rendbetételéért kap. 
 
E�ryné Dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy ez az összeg még nem érkezett be a hivatal 
számlájára. Tehát most jelenleg ez az összeg nem áll rendelkezésre.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a 
munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       E�ryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester         jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   11/2008. 
Rendelet száma:  - 
Határozat száma:  180/2008. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. szeptember 
18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Képvisel�-testület feloszlatása
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. szeptember 18-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Abonyi Géza 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
E�ry Dénes 
Lelkes László 
Mezei Anna 
Tavas Péter 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
   
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 10 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Abonyi Géza képvisel� 
úr még augusztus hónapban levélben fordult hozzá, melyben kérte, hogy a Képvisel�-testület 
a következ� ülésén t�zze napirendre a Képvisel�-testület feloszlatását. Ezt követ�en a múlt 
héten pénteken 4 képvisel� aláírásával levélben indítványozták a Képvisel�-testület 
összehívását a Képvisel�-testület feloszlatása tárgyában. Az SZMSZ alapján ilyenkor 8 napon 
belül össze kell hívnia a polgármesternek a Képvisel�-testület ülését, melyre ezúton kerül sor. 
Megadta a szót Abonyi Géza képvisel� úrnak, hogy szóban kifejtse indoklását. 
 
Abonyi Géza: Bejelentette, hogy amennyiben a Képvisel�-testület feloszlatása nem történik 
meg, akkor lemond képvisel�i tisztségér�l. Elmondta, hogy két ered�je van az 
elhatározásának, az egyik, hogy 2 évvel ezel�tt, mikor megalakult a testület, komoly 
elhatározások voltak és úgy nézett ki, hogy mindenki mindent megtesz a város érdekében. 
Többek között tervbe volt véve, hogy 2009-ben városközpontot adnak majd át, ezzel 
összefüggésben a fiataloknak lakásokat szerettek volna építeni, meg szerették volna újítani az 
orvosi rendel�t stb. Ez idáig ez elmaradt. Volt egy ún. kandelláber program, szó esett egy 
yacht kiköt�r�l az öbölben, egy sport létesítmény fejlesztésér�l, házak felújításáról, városkép 
megújításáról, árvízvédelemr�l. Ezek mind egy testület programját képezték. Megítélése 
szerint ez a testület ezeket a terveket még részarányosan sem teljesítette. Úgy érzi, hogy a 
kezdeti lelkesedés ezek iránt a célok iránt nagyon hamar abbamaradt, ezért valószín�leg a 
testület nem is gondolta komolyan �ket. � a választók félrevezetésének tartja, hogy ezekben a 
dolgokban ez a testület nem tett eleget. A következ� 2 évben ez a testület – ismerve a város 
anyagi helyzetét – ezekb�l a vállalásokból vagy csak nagyon keveset, vagy egyáltalán semmit 
nem fog tudni megvalósítani. A történet másik szála szintén 2 évvel ezel�tt kezd�dött. A 
választás után már vissza szeretett volna lépni, de a testületi tagok közül többen felhívták, 
hogy ne tegye, mert mindenkit arra fognak ösztönözni, hogy dolgozzon a testületben, ezért 
megpróbálta. De az idei év elején már látszott, hogy ez a testület nem fogja tudni 
megvalósítani a terveit, a kit�zött célokat. Ekkor több képvisel� is úgy gondolta, hogy valamit 
változtatni kellene, megkezd�dtek a különböz� megbeszélések, de egy id� után egy képvisel� 
meggondolta magát és kiderült, hogy ez az elhatározás sem volt olyan komoly. Ennek egy 
következménye lett, hogy a testület végérvényesen megosztottá vált, mely meglátása szerint 
ez meg is látszott a testület elmúlt 4-5 hónapos teljesítésén. Sorozatosan maradtak el 
bizottsági ülések, sorozatosan voltak hiányzások, nem voltak javaslatok, nem volt meg az a 
szellem, hogy ez a testület akar egyáltalán valamit ebben a városban. Tehát ezek az okok 
vitték �t arra a megismerésre, hogy ennek a városnak nem erre a testületre van szüksége. 
Megítélése szerint ebb�l a testületb�l elszállt a tetter� és csak az egyéni érdekek tartják össze 
és a város érdekei háttérbe szorultak, ezért úgy érzi az a legtisztább, ha elhagyja a testületet. 
Kérte a képvisel�ket, hogy a feloszlatásra vonatkozó javaslatát támogassák.  
 
Lelkes László: Elmondta, � is azon a véleményen van, hogy ez a testület ilyen összetétellel 
ebben a formában, ilyen körülmények között nem a  város érdekeit szolgálja. Az elmúlt két év 
döntései nem igazán teljesültek, véleménye szerint a végrehajtó szervezet, apparátus nem jól 
m�ködik. Más települések ugyanilyen gazdasági viszonyok között több testhosszal vezetnek 
Visegrád el�tt.  Az ilyen formában történ� tovább menetellel nem tud egyetérteni, ezért 
csatlakozott a feloszlatási indítványhoz. 
 
Bártfai István: � is azon képvisel�k közé tartozott tavasszal, akik úgy gondolták, hogy az 
addigi irányon változtatni szükséges. Úgy véli, hogy a testület döntései nincsenek eléggé 
képviselve a hivatalban. Azért írta alá az indítványt, mert úgy érzi, hogy a testület hiába 
gondolkodik egyformán, vagy a testület többsége 6-7 ember, mégsem mer cselekedni. Most 
itt a nyilvánosság el�tt mindenki tegye le a voksát. 
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Tavas Péter: Elmondta, � is a 4 képvisel� egyike, akik az indítványt aláírták. Véleménye 
szerint polgármester úr nem tesz meg sok mindent a város érdekében. Úgy gondolja, hogy 
ebben � tovább így nem tud részt venni. 
 
Hadházy Sándor: Két évvel ezel�tt a választás tükrében megpróbálta a testület egymás 
irányába a bizalmat er�síteni. A gazdasági program, mely akkor a testület elé lett terjesztve, 
annak tükrében került elfogadásra, hogy azt 4 év alatt nem lehet teljesíteni, de ett�l 
függetlenül a benne szerepl� célokkal mindenki egyetértett. A városközpont elkezdése volt a 
reális cél, mely reményei szerint e ciklus alatt meg is fog történni. A városközponttal 
kapcsolatban már sokféle megoldás szóba került és az a vélemény formálódott ki a többség 
részér�l, hogy próbáljanak meg olyan konstrukciót kidolgozni, hogy az önkormányzat végig 
vezet� szerepet tudjon betölteni és ennek tükrében igyekezett a forrásteremtésben lépéseket 
tenni. 3,8 milliárd forint értékben a testület asztalán volt egy kötvény kibocsátási ajánlat, 
amelyr�l érdemben tudott tárgyalni a testület, a fedezet maga a beruházás lett volna. Sajnálja, 
hogy ez nem ment át, de teljes mértékben megérti, hogy egy ekkora összeg esetén a 
képvisel�k jelent�s része ezt nem tudta támogatni. Tény, hogy haladhatna az önkormányzat 
nagyobb léptékben is, a problémákat � is érzékeli. Úgy gondolja, hogy a témák részletes 
átbeszélésére mindig, minden alkalommal elegend� id�t adott az üléseken, soha nem 
alkalmazta a SZMSZ-ben megfogalmazott korlátokat erre vonatkozóan. Véleménye szerint a 
Képvisel�-testület feloszlatása egy nagyon radikális lépés és nem hisz abban, hogy ez 
Visegrád javát szolgálná. Ennek tükrében a feloszlatást nem tudja támogatni. 
 
Abonyi Géza: Néhány mondatban reagált a polgármester úr által elmondottakra. Elmondta, 
hogy a képvisel� társaival folytatott megbeszélések alkalmával számára az derült ki, hogy a 
képvisel�k nincsenek megelégedve a polgármester teljesítményével a várossal való 
kapcsolatával, az ügyek intézésével, a város érdekeinek képviseletével, tehát ez a probléma.  
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy az � gondolkodása, hozzáállása az évek során nem változott, 
bár ismert mindenki el�tt, hogy � a képvisel�i munkája során inkább az oktatás, a m�vel�dés, 
illetve a szociális témák vonalát képviseli fajsúlyosabban, a fejlesztések terén nem szakért�. 
Nem ért egyet a testület feloszlatásával, ezt egy romboló szándékú javaslatnak tartja. � úgy 
gondolja, hogy személy szerint komolyan vette a testületi munkát és a választási ígéretében 
megfogalmazottakhoz tartotta magát mindvégig. Véleménye szerint, ha az ember egyszer 
elvállal valamit, amihez bizalmat kap 4 évre, akkor ez kötelezi arra is, hogy végigvigye.  
 
Dobri Imre: A képvisel�k arra kaptak mandátumot, hogy dolgozzanak és a város dolgait 
vigyék el�bbre. Elmondta, hogy � az a képvisel�, aki a legtöbb javaslattal élt ez idáig és 
azokat általában sorra el is fogadta a testület. De emlékei szerint, ha volt egyéb képvisel�i 
javaslat, azokat is elfogadták. Ha ezt a munkát nem végezte jól a testület, akkor véleménye 
szerint erre nem az a megoldás, hogy most abbahagyják, hanem az, hogy dolgozzanak 
mégjobban.  
 
E�ry Dénes: Az elmúlt években id�nként tény és való, hogy nehezen jutott el a testület a 
kompromisszumig, sokszor volt, hogy el sem jutott odáig, így nem is született döntés. Az 
elmúlt két évben voltak olyan nagy horderej� kérdések, melyekben szintén nem sikerült 
döntést hozni, nem került elfogadásra a javaslat. Úgy gondolja, hogy inkább azzal tudja a 
város javát szolgálni, ha végigviszi azt a négy évet, amire felkérték immáron második 
alkalommal.  
 
Zeller Tibor: Sok kritikával egyetért, ami elhangzott a javaslatot aláíró 4 képvisel� részér�l, 
viszont a megoldást nem a feloszlatásban látja. Úgy gondolja, hogy a kritikát önmaguk felé is 
ki kell terjeszteni és el kell kezdeni többet dolgozni. Nagy dolgokat vállalt az elején a testület, 
ez tény, azonban az is egyértelm� volt, hogy ez nem fog 2 éven belül megvalósulni. Az 
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számára is csalódás, hogy el sem kezd�dött semmi a nagy dolgokból, de úgy gondolja, hogy 
tovább kell menni és meg kell próbálni bepótolni az elmaradásokat.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, � is azon a véleményen van, hogy ha nem m�ködnek megfelel�en 
a dolgok, akkor sem az a megoldás, hogy feláll a testület, hanem meg kellene próbálni úgy 
együttdolgozni, hogy az szolgálja Visegrád érdekeit. Sok el�készített munka van már, amit 
folytatni kellene. Talán azon lehetne javítani a jöv�ben, hogy az egymás közti kommunikációt 
er�sítsék, több id�t kell szánni arra, hogy átbeszéljék részletesen a dolgokat.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, felkérte jegyz� asszonyt, hogy 
ismertesse a szavazás szabályait. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az Alkotmány lehet�vé teszi, hogy a Képvisel�-
testület feloszlassa saját magát, de erre az Önkormányzatokról szóló törvény részletesebb, 
komoly el�írásokat tartalmaz, melyek a következ�k: név szerinti szavazással és min�sített 
többséggel kell leadni a képvisel�knek voksaikat. Elmondta, hogy az SZMSZ vonatkozó 
szakasza  értelmében ABC rendben fogja megkérdezni a képvisel�ket a határozati javaslatban 
foglaltakról. Igen, nem illetve tartózkodommal lehet válaszolni. Ezt követ�en ismertette a 
határozati javaslatot:  
 
„Visegrád Város Képvisel�-testülete ezennel kimondja saját maga feloszlását a 1990. évi 
LXV. számú a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 18. §-a alapján. Egyúttal tudomásul 
veszi, hogy a jelenlegi Képvisel�-testület az új Képvisel�-testület alakuló üléséig, a 
polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. Az 
új Képvisel�-testület és polgármester választására id�közi választást kell kiírni, amely 
költségeit az önkormányzat viseli. „ 
 
Név szerinti szavazás következett. (Az eredmény írásbeli összesítését lásd mellékletben!) 
 
Abonyi Géza: igen 
Bártfai István: igen 
Dobri Imre: nem 
E�ry Dénes: nem 
Hadházy Sándor: nem 
Kalotai Árpád: nem 
Lelkes László: igen 
Mezei Anna: nem 
Tavas Péter: igen 
Zeller Tibor: nem 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Megállapította, hogy a határozati javaslat 4 igen és 6 nem 
szavazattal elutasításra került.  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
180/2008 (IX. 18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elutasítja az önmaga feloszlatására tett 
képvisel�i javaslatot. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: jegyz� 
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Abonyi Géza: Bejelentette, hogy lemond képvisel�i tisztségér�l. 
 
Lelkes László: Úgy gondolja, hogy az el�rehaladás ilyen módon az elkövetkezend� 2 évben 
nem biztosított, azért szeretné átadni helyét valakinek, aki reményei szerint jobban illeszkedik 
ebbe a testületbe és a munkájával jobban el� tudja segíteni a döntéseket.  Köszöni az eddigi 
együttm�ködést.  
 
Tavas Péter: Mivel ezzel a testülettel nem tud egyetérteni, ezért lemond mandátumáról.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy az elején úgy gondolta, hogy a polgármesterben van a hiba, 
illetve abban, hogy a döntéseiket nem kell� képen és nem kell� hatékonysággal hajtja végre a 
hivatal, ezért � is abban látta a megoldást, hogy oszlassák fel a testületet. Viszont úgy érzi, 
hogy ha már bizonyos mennyiség� szavazatot kapott a választópolgároktól, akkor kötelessége 
tovább dolgozni, tehát ebb�l kifolyólag nem mond le. Reméli, hogy a jöv�ben másképpen 
fognak menni a dolgok, ha már egyszer most megfogalmazták egymás szemébe a kritikákat.  
 
Ezt követ�en néhány megjelent érdekl�d� állampolgár fejtette ki véleményét. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor       E�ryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester           jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   12/2008. 
Rendelet száma:  13/2008 (IX. 25.) 
Határozatok száma:  181-201/2008 
     
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2008. szeptember 
25-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 

1. Költségvetési rendelet módosítása 
2. Visegrád Város Önkormányzatának 2008. I. félévi költségvetésér�l szóló 

beszámoló 
3. Dunakanyar Informatikai Kft. és Visegrád Város Önkormányzata által 

létrehozott Kht. üzletrész értékesítése  
4. Kistérségi közoktatási esélyegyenl�ségi terv jóváhagyása 
5. Bosnyák Endre kérelme bérleti díj elengedésére valamint pályázat kiírása az 

önkormányzati bérlakásra 
6. Katolikus templom felújításának támogatása 2009. évben a Millenniumi Program 

keretében 
7. ÁROP pályázat -Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztési Stratégiai Terv 

készítésére 
8. Bagi Péter és Verebes Jen� tulajdonosi hozzájárulás kérelme szennyvízelvezetési 

nyomvonal kiépítéshez 
9. Tourist Projekts Kft. 20 MFt-os támogatási szerz�dés mellékletének elfogadása 
10. F� u. és Széchenyi tér parkosításának tervezése (Millenniumi emlékm� 

Szentháromság szobra) 
11. Berkenye u. 1330 hrsz-ú ingatlan eladása és közvilágítás kiépítése  
12. Doboshegy, Dobos utca útszakaszon „fekv�rend�rök” létesítése 
13. KEOP 2.1.2. árvízvédelmi fejlesztési pályázathoz kapcsolódó „Tanulmány” 

elkészítésére megbízási szerz�dés megkötése 
14. Közmeghallgatás el�készítése 
15. Babaprogram 
16. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységr�l 
17. Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról  
18. Arculat pályázat  
19. Lakossági kérelem zeneiskolai tandíj hozzájárulása ügyében 
20. Orvosi ügyelet kiegészít� támogatása a 2008-as évre vonatkozóan  
21. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2008. szeptember 25-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 
 

E�ryné dr Mezei Orsolya jegyz� 
   
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Gábris Gabriella 
 

  Meghívott:  
     Dr Szebellédi István könyvvizsgáló 
     Fótos Tünde pénzügyi osztályvezet� 

 
Távol maradt: 
 
  Képvisel�:   E�ry Dénes 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslathoz 1 kiegészít� 
javaslat érkezett, melyet Dobri Imre röviden ismertetett. Ezen kívül kérte, hogy még egy plusz 
napirendet vegyen fel a testület Zeneiskolai tandíj támogatás tárgyában.  
 
Mezei Anna: Kérte, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos kiegészít� hozzájárulás ügyében 
Dr Bazsa Márta kérelmét is vegye fel a testület pót napirendi pontként.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a napirendi kiegészítésekr�l egyenként szavazzanak. 
Kérte, aki támogatja az Arculat pályázat cím� napirend tárgyalását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

181/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az „Arculat pályázat” cím� napirendi pontot felveszi 
a napirendek közé. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a „Lakossági kérelem zeneiskolai tandíj 
hozzájárulása ügyében” cím� napirendet támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

182/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a „Lakossági kérelem zeneiskolai tandíj 
hozzájárulása ügyében” cím� napirendi pontot felveszi a napirendek közé. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

Hadházy Sándor: A harmadik pótnapirend az Orvosi ügyelet kiegészít� támogatása a 2008-
as évre vonatkozóan, aki egyetért ennek felvételével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
183/2008 (IX. 25.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete az „Orvosi ügyelet kiegészít� támogatása a 2008-as 
évre vonatkozóan” cím� napirendi pontot felveszi a napirendek közé. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

184/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. tsp: Költségvetési rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 

 
Hadházy Sándor: Dr Szebellédi István könyvvizsgáló jelezte, hogy jön az ülésre, de 
egyenl�re még nem érkezett meg, kíván-e valaki hozzá kérdést feltenni? 
 
Egy képvisel� sem jelezte, hogy kérdése volna a könyvvizsgáló felé. Ezt követ�en Hadházy 
Sándor polgármester felkérte Fótos Tünde pénzügyi osztályvezet�t, hogy ismertesse a 
napirendi el�terjesztést. 
 
Fótos Tünde: Tájékoztatta a Képvisel�-testületet az el�terjesztésben foglaltakról, valamint a 
Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról, melyet jegyz�könyv is rögzít, mely az 
el�terjesztés mellékletét képezi.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témához sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezett szavazásra 
kérte fel a testületet. Kérte, aki a 2008. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 13/2008. (IX. 25.) számú a „2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
„cím� rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

2. Visegrád Város Önkormányzatának 2008. I. félévi költségvetésér�l szóló 
beszámoló 
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El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Mezei Anna: Intézmény vezet�t�l volt olyan visszajelzés, hogy átutalási problémák voltak, 
sikerült-e ezeket megoldani? 

 
Fótos Tünde: Elmondta, hogy a nyár folyamán likviditási problémákkal küzdött a hivatal, 
nagyon nagy szükség volt az adóbevételekre, amely csak szeptember közepén jelentkezett, 
ezért több átutalást vissza kellett tartani, nem tudták ezeket fizetési határid�n belül teljesíteni, 
de természetesen ezeket is folyamatosan korrigálja hivatal.  
 
Hadházy Sándor: Kiegészítésképpen elmondta, hogy a költségvetés tartalmaz 60 millió 
forint m�ködési hiányt, melyet hitelfelvételb�l kell biztosítani és a kamatkiadások 
csökkentése érdekében a tényleges hitelfelvételt a lehet� legkés�bbi id�pontra szeretné a 
hivatal elhúzni. Pillanatnyilag pozitív a szaldó, van egy folyószámla-hitel kerete az 
önkormányzatnak 35 millió forint összegben. Komoly probléma egyébként nem adódott a 
kifizetések visszatartásából. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

185/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az önkormányzat 2008. I. félévi költségvetésér�l 
szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: jegyz� 
 

3. tsp: Dunakanyar Informatikai Kft. és Visegrád Város Önkormányzata által 
létrehozott Kht. üzletrész értékesítése 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 

Hadházy Sándor: Az önkormányzat 33%-os tulajdonnal rendelkezik a Kht-ben és a 
gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a Kht beltagjainak el�vételi joga van. Most 
az a helyzet áll fenn, hogy a Dunakanyar Informatikai Kft. 2/3-os részesedését 
magánszemélyek szeretnék megvásárolni. A kérdés az, hogy élni kíván-e az önkormányzat az 
el�vételi jogával és akkor 100%-os tulajdonos lesz, vagy lemond róla, illetve a harmadik 
lehet�ség, hogy az önkormányzat is felajánlja a saját tulajdonát megvételre. A Kht-nak 
jelenleg egy tevékenysége van, a kábel tv m�ködtetése.  A Dunakanyar Kft. képvisel�i 
meghívást kaptak a mai ülésre, de sajnos kimentették magukat, nem tudnak jelen lenni. 
 
Dobri Imre: Mikor kell dönteni err�l, van határid�? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Szeptember 11-én érkezett a megkeresés, tehát október 10. a 
határid�, mert a tárasági szerz�désben van egy 30 napos határid�. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint le kellene mondani err�l az el�vételi jogról.  
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Bártfai István: Egyetértett Zeller Tibor hozzászólásával. 
 
Dr Szebellédi István: Elmondta, hogy a Kht. üzletrész értékesítésével egyetért, mivel nem 
látja azt, hogy ez a Kht. olyan markáns tulajdonrészt tudna képviselni a Kft-ben, tehát ezt 
érdemes volna eladnia az önkormányzatnak.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy olyan döntést hozzon most a testület, hogy az el�vételi 
jogával nem kíván élni és reális áron  felkínálja az üzletrészét a Kht-ban. 
 
Dobri Imre: Véleménye szerint a teljes eladást nem kellene elkapkodni, meg kellene fontolni 
még.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, kérte, hogy aki az 
el�vételi jogról való lemondással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

186/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete kinyilvánítja, hogy lemond 
el�vásárlási jogáról a Dunakanyar-Ipoly Kht-ban lév� a Dunakanyar Informatikai Kft. 
2.000.000,- Ft érték� üzletrészének eladásával kapcsolatosan valamint hozzájárulását 
adja az üzletrész adásvételi szerz�dés 1. számú záradékának illetve a módosított és 
ezáltal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerz�dés aláírásához.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
4. tsp: Kistérségi közoktatási esélyegyenl�ségi terv jóváhagyása 
El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Bizottság elnöke (szóbeli) 

 
Dobri Imre: Kiegészítést nem kívánt tenni, a Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve több hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a terv jóváhagyásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

187/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Városa Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Dunakanyar-Pilis Kistérség 
Közoktatási Esélyegyenl�ségi Program 2008-t jóváhagyólag elfogadja. 
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Felel�s: jegyz� 

Határid�: azonnal 
5. tsp: Bosnyák Endre kérelme bérleti díj elengedésére valamint pályázat kiírása az 

önkormányzati bérlakásra 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat, tájékoztatta a testületet, hogy a 
kérelemben megfogalmazott bérleti díj elengedésére az önkormányzat rendelete nem 
tartalmaz iránymutatást, ezért kellett ezt a kérdést a testület elé hozni.  
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy valóban a rendeletben nem szerepel erre 
vonatkozóan szabályozás, azonban a bérleti szerz�dés el�írja, hogy amennyiben a bérl� 
valamilyen értéknövel� beruházást végez a lakáson, ahhoz el�zetesen engedélyt kell kérnie az 
önkormányzattól és szerz�dni, amelyben megállapodnak a kés�bbi beszámításról. Ilyen 
sajnos nem történt annak idején, amikor állítsa szerint értéknövel� beruházást végzett a 
lakáson, ennek következtében semmilyen jogalapja nincs arra, hogy ezt a bérleti díj 
elengedését követleje. A rendeletet ehhez nem szükséges módosítani. 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság foglalkozott a témával az egyik 
álláspontjuk az, hogy miután bejelentést nem tett, illetve engedélyt sem kért az értéknövel� 
beruházásra ezért nem tartják támogathatónak a kérelmet. De ha átmenetileg anyagi 
nehézségei vannak, akkor azon tud segíteni a Bizottság átmeneti segély juttatással. A 
megüresedett lakásra vonatkozóan pedig pályázat kiírását javasolja a Bizottság. A pályázati 
kiírás a Visegrádi Hírek októberi számában megjelenhetne.  
 
Hadházy Sándor:  Mivel a támával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
felhívta figyelmet, hogy két döntés meghozatalára van szükség, el�ször a pályázat kiírásáról, 
másodszor Bosnyák Endre konkrét kérelmér�l a bérleti díj elengedésére vonatkozóan. Tehát 
kérte, aki a pályázat kiírásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

188/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete az állami támogatásból létesül� költségelv� lakások 
bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001 (IX.13.) számú önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, sziget u. 1/1. számú 
megüresed� lakásra. 
 
A pályázat kiírásának határideje: 2008. október havi Visegrádi Hírek megjelenése. 
A pályázat beadásának határideje: megjelenést�l számított 30 nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 30. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: folyamatos 

 
Hadházy Sándor: Ki támogatja Bosnyák Endre kérelmét a lakbér elengedésér�l, kérem 
jelezze! 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

189/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a sziget u-i önkormányzati 
bérlakásra vonatkozóan Bosnyák Endre bérl� által kezdeményezett lakásbérleti 
szerz�dés felbontását 2008. szeptember 30. hatállyal jóváhagyólag elfogadja. 
A bérleti díj elengedésére vonatkozó igényt elutasítja azzal, hogy a hivatkozott 
„értéknövel� beruházásokra” bérl� nem kért engedély Bérbeadótól és a beszámítás 
lehet�ségér�l nem született el�zetes megállapodás (szerz�dés 10.b.pont) 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: 2008. szeptember 30. 

 
6. tsp: Katolikus templom felújításának támogatása 2009. évben a Millenniumi 

Program keretében 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat. A templom teljes felújításához 
40 millió forintra van szükség. Az Utilis Kft. azt a döntést hozta, hogy teljes egészében 
meghitelezi ezt az összeget, hogy a felújítás minél hamarabb elkészülhessen és azt az 
összeget, amit nem ad össze sem a lakosság, sem az egyház, sem az önkormányzat, azt nem 
kéri vissza. Véleménye szerint ez egy rendkívül nagyvonalú ajánlat és abban az esetben, ha az 
önkormányzat nem járul hozzá a költségekhez, akkor ez a vissza nem térítend� összeg elérheti 
a 30 millió forintot is és ez így már az egész kezdeményezést ellehetetlenítené. Így véleménye 
szerint az önkormányzatnak segíteni kellene ezt a programot, ezáltal a templom felújítása a 
millennium évében befejez�dhetne. Az összeg a jöv� évi költségvetést érinti, mely véleménye 
szerint a millenniumi keretb�l lenne finanszírozható.  
 
Zeller Tibor: Ez teljesen független a  tet�felújítástól? 
 
Hadházy Sándor: Igen, az már befejez�dött.  
 
Mezei Anna: Támogatja a kezdeményezést. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

190/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 
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Visegrád Város Képvisel�-testülete a visegrádi Római Katolikus Templom felújítási 
munkáinak miel�bbi beindítása érdekében 10 millió forint összeg� hozzájárulást biztosít 
a 2009. évi költségvetésének terhére, egy elkülönített ún. Millenniumi keretb�l. Az 
összeg kifizetése külön id�beli ütemezés szerint kerül kifizetésre, leghamarabb 2009. 
április hónapban, melynek összeállításával a Pénzügyi Bizottságot bízza meg.  
                             Határid�: folyamatos  Felel�s: polgármester 
 
 

7. tsp: ÁROP pályázat -Polgármesteri Hivatal Szervezet fejlesztési Stratégiai Terv 
készítésére 

El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (szóbeli) 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a júliusi ülésen döntött arról a testület, hogy ez 
az ÁROP pályázat benyújtásra kerüljön. Az elnyert összeg a polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztésére fordítható egy része szoftver fejlesztésre egy része pedig 
kommunikációs tréningekre, tanfolyamokra. A pályázatot az erre felkért cég ingyen 
elkészítette, a pályázat beadási határideje szeptember 30-a volt, ezt azonban módosították 
október 10-re. Ahhoz azonban, hogy ez a pályázat sikeres legyen és a plusz pontokat kitudja 
használni az önkormányzat, ehhez egy szervezetfejlesztési stratégiai tervre is szüksége van az 
önkormányzatnak. Ilyennel korábban nem rendelkezett a hivatal, de most a 
követelményeknek megfelel� módon a felkért céggel együtt közösen elkészítette a hivatal. Ha 
most ezt a testület elfogadja, akkor a pályázathoz csatolható lesz és 1,5 pontot lehet vele 
szerezni.  
 
Zeller Tibor: Jelezte, szeretné tudni pontosan, hogy mennyit kell vállalnia az 
önkormányzatnak? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: A támogatás 92%, 8% az öner� és maximum 20 millió forintot 
lehet nyerni. Tehát a maximummal számolva az öner� 1,6 millió lenne. 
 
Hadházy Sándor: Milyen típusú szoftvereket lehet beszerezni? 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Alapszoftvereket nem, de például a f�építész munkáját segít� 
szoftvert lehet, illetve pénzügyi szoftvereket. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az elkészült teljes pályázati anyagot elektronikus 
formában kapja meg minden képvisel�, hogy teljeskör�en értelmezni lehessen.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki  a 
Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiai Tervet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

191/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiai Tervet. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 
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8. tsp: Bagi Péter és Verebes Jen� tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

szennyvízelvezetési nyomvonal kiépítéshez 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
 
 
E�yné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az el�terjesztés a bizottsági ülés után készült, 
tehát az abban megfogalmazott határozati javaslatról lehet dönteni, amennyiben ez 
szándékában áll a testületnek. A kérelmez� a jogszabályoknak megfelel� terveket készíttetett, 
építési engedélye van, a tervez�nek, illetve a felel�s m�szaki vezet�nek felel�sége van arra 
nézve, hogy a munkák hogyan készülnek el.  
 
Hadházy Sándor: Ez közterületen végzend� építés, tehát ez közvezeték lesz és nem 
magánvezeték, így majd az önkormányzatnak kell tulajdonba venni és a DMRV-nek kell 
üzemeltetni.  Véleménye szerint ha házilagos kivitelezésben készül a beruházás, akkor 
semmilyen garancia nincs arra, hogy els� osztályú min�ség� lesz és akkor a kés�bbiek 
folyamán csak az önkormányzatnak gy�lik meg a baja vele. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint úgy volna a legjobb, ha a kérelmez�k befizetnék a 
beruházásra szánt összeget az önkormányzatnak, mint erre a célra történ� felajánlást.  
 
Hadházy Sándor: Álláspontja szerint közterületen magánvezeték ne épüljön. Az 
önkormányzat egyébként partner a vezeték kiépítésében azzal a feltétellel, hogy az 
önkormányzat megtervezteti, kivitelezteti a kérelmez� pedig vállalja a költségeket.  
 
Bártfai István: Mivel a tervek meg az engedélyek már megvannak, véleménye szerint az 
önkormányzatnak az ellen�rzést kellene lefolytatni.  
 
Kalotai Árpád: Javasolta, hogy a terveket az önkormányzat vizsgáltassa felül, 
véleményeztesse egy általa már ismert tervez�vel és ha � megfelel�nek találja, akkor mehetne 
a kivitelezés.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy utalják át mégegyszer a Városfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe ezt a témát, mert � ebben a formában nem tudja támogatni ezt a kérelmet.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy nézessék meg a DMRV-vel és a kérelmez� nyilatkozzon arról, 
hogy ki a kivitelez� és ha olyan, akit az önkormányzat ismer, akkor véleménye szerint 
nyugodtan mehet a kivitelezés.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint inkább egy pince-partfal pályázatban rétvev� szakért�vel 
kellene a területet megnézetni, hogy egyáltalán ásható-e, milyen a föld állaga. 
 
Hadházy Sándor: A bizottság járja körül részletesebben ezt a dolgot és a következ� ülésen 
döntés születhet róla. 
Verebes Jen� kérelme egy másik helyszínre vonatkozik, Szentgyörgypusztai vízellátása. 
Véleménye szerint ez egy egyszer�bb eset, ebben lehet most is dönteni.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki Verebes Jen� 
kérelmét támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
192/2008 (IX. 25.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Visegrád, Szetgyörgypuszta 
1598 hrsz-ú  Úton az 1602/2 hrsz. ingatlan vízellátása és szennyvízelvezetése érdekében a 
nyomvonal kiépítéséhez hozzájárul, a szükséges tulajdonosi és közútkezel�i 
hozzájárulást megadja. A kivitelezés elkészülte után az új hálózati rész az 
Önkormányzat kezelésébe kerül. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
9. tsp: Tourist Projekts Kft. 20 MFt-os támogatási szerz�dés mellékletének 

elfogadása 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Tourist Projekts a támogatás folyósítását ahhoz köti, hogy nevesítsük 
meg pontosan, hogy mire szeretnénk elkölteni a pénzt, és a mellékletet ezért kell összeállítani. 
Az idei évre a sportpálya parkolójának a kialakítását tudnánk betenni és az öltöz� körüli 
terület rendezését, annak a megközelíthet�ségét tudnánk kialakítani, továbbá be tudjuk állítani 
az idei évre az iskola udvarának a burkolását amelyhez az anyagot már megvettük – ez 
részletkérdés – a munkát a Karcsiék elvégzik és gyakorlatilag így a 10 millió forintot le 
tudnánk hívni, és a jöv� évre pedig a legegyszer�bb az ha a Millenniumi keretbe beállítjuk ezt 
a 10 millió forintot és majd kés�bb döntünk a tényleges, konkrét felhasználásáról. Egy ilyen 
tartalmú mellékletet kívánunk összeállítani.  
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

193/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a Tourist Projects 20 MFt összeg� támogatását az 
alábbiak szerint kívánja felhasználni: 
 
2008. évre vonatkozóan 10 MFt:  - sportpálya parkoló kialakítása 
     - sportpálya öltöz� körüli terület rendezése 
     - iskola udvar burkolása 
 
2009. évre vonatkozóan 10 MFt : - beállítása a Millenniumi keretbe 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 
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10. tsp: F� u. és Széchenyi tér parkosításának tervezése (Millenniumi emlékm� 

Szentháromság szobra) 
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A tervek tekintetében együttm�ködést és segítséget kér Bergmann 
Pétert�l, a f�építészt�l, a m�szaki irodától, valamint a képvisel�k javaslataira is számít. Ez 
után pedig egyeztetést szeretne az érintett lakosokkal, a kialakítás módjáról. Javasolja, hogy a 
Széchenyi teret terveztessék meg a Tér-Team Kft-vel. A „Szentháromság teret” pedig az 
önkormányzat próbálja meg kitalálni és megvalósítani. Így akkor a Tér-Team Kft-t�l kellene 
kérni egy új ajánlatot, hogy mennyiért tervezné meg.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy mivel várhatóan a jöv� évi költségvetés rosszabb lesz, mint 
az idei volt, ezért véleménye szerint a Széchenyi térrel nem kellene kalkulálni még tervek 
szintjén sem. A Szentháromság teret támogatja saját tervezésben.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy fenntartja javaslatát, mivel a jöv� évben várhatóan 2 új 
szálloda kezdi meg m�ködését, így várható forrásb�vülés. A tervezés és engedélyeztetés után 
csak az anyagot kellene megvenni és a városgazdálkodási csoport kivitelezhetné. Véleménye 
szerint ez 1-2 millióból megoldható lenne.  
Javasolta, hogy mivel elhangzott egy ellenvélemény is a Széchenyi térrel kapcsolatban, ezért 
a határozati javaslatról szavazzanak két részletben, els�ként a Szentháromságtérr�l, majd a 
Széchenyi térr�l. Mivel ezzel kapcsolatban ellenvetés nem volt, kérte, aki a Szentháromság tér 
felújításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

194/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a Visegrád F� utca 66-72. számú házak el�tti tér 
felújítását, valamint a szobor elhelyezését a Hivatal saját kivitelezésében valósítja meg, 
legkés�bb 2009. május 25-ig. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a Millenniumi kápolna - Széchenyi tér felújítását támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

 
195/2008 (IX. 25.) számú 

HATÁROZATA 
 

A Millenniumi Kápolnát „átkaroló” Széchenyi tér parkosításával és burkolat 
kialakításával kapcsolatos tervezési munkával a TÉR-TEAM Kft-t bízz meg az 
ajánlatban szepl� feltételekkel. A tervek elkészülte után a kivitelezés befejezési 
határideje 2009. március 10.                                                                                                                 

Felel�s: polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
11. tsp: Berkenye u. 1330 hrsz-ú ingatlan eladása és közvilágítás kiépítése 

El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városfejlesztési bizottság megtárgyalta, elfogadásra 
javasolja az el�terjesztésben leírtak szerint.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

196/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete a Visegrád, Diós Berkenye utca 1330 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztásához hozzájárul, azt két részre osztva oly 
módon, hogy a megmaradó ingatlanrész a Szabályozási tervnek megfelel�en 600 m2-nél 
kisebb nem lehet és a leválasztandó területet Lelkes László 1332 hrsz-ú ingatlanához 
csatolja. Egyúttal Lelkes László kérelmére az így leválasztott ingatlan részt megvételre 
felkínálja az értékbecslés alapján 3.295 Ft/m2 áron, az adásvételi szerz�dés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. Az Önkormányzat a vételár kifizetése ellenében ígért 
Berkenye utcai közvilágítást saját költségén vállalja megvalósítani, az el�terjesztés 
mellékleteként csatolt árajánlat alapján a közvilágítás tervezését, kivitelezését 
megrendeli és elkészítteti. 

Felel�s: polgármester 
Határid�: 2008. november 30. 

 
12. tsp: Doboshegy, Dobos utca útszakaszon „fekv�rend�rök” létesítése 

El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Dobos hegyre vezet� út a Pilisi Parkerd� tulajdona és véleménye szerint 
ez a kérelem arra vonatkozik. 
 
E�ryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy folytattak egyeztetést a Parkerd�vel, de �k 
semmilyen anyagi ráfordítást nem tudnak biztosítani erre, s�t felajánlották, hogy esetleg 
vegye át ezeket az utakat az önkormányzat. 
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Hadházy Sándor: Véleménye szerint tárgyalásokat kellene folytatni ez ügyben, mivel ez 
nem megoldás, hogy nem is tud rá pályázni, illetve költeni az önkormányzat, de át kellene 
nézni még az egyéb tisztázatlan kérdéseket is a Parkerd� gazdasággal. Úgy gondolja, hogy itt 
nem a fekv�rend�r elhelyezése a megoldás. Javasolta, hogy ezen kérdésben most ne 
döntsenek, a Parkerd� vezérigazgatóját megfogja keresni és egyeztetni fog vele ebben a 
kérdésben.  
 

13. tsp: KEOP 2.1.2. árvízvédelmi fejlesztési pályázathoz kapcsolódó „Tanulmány” 
elkészítésére megbízási szerz�dés megkötése 

El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A pályázat benyújtásra került, de az el�készítés során ezt a tételt nem 
határozta meg az önkormányzat és err�l most dönteni szükséges. Ez a Tanulmány 600 ft +Áfa 
összegr�l szól, melyet az Aditus Zrt. készített el. 
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

197/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete árvízvédelmi fejlesztések tárgyában pályázatot nyújt 
be a KEOP-2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések támogatására kiírt 
kétfordulós pályázati konstrukció keretében. Az els� pályázati fordulóhoz szükséges 
”El�zetes Megvalósíthatósági Tanulmány” elkészítésével az ADITUS Zrt.-t bízza meg. A 
megbízási szerz�dés aláírására felhatalmazza a polgármestert. A 600.000,- Ft+Áfa 
összeg� megbízási díj a pályázati alap terhére biztosítandó. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ� 15 nap 

 
14. Közmeghallgatás el�készítése 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ebben az évben még nem volt közmeghallgatás, tehát október végén vagy 
november elején volna célszer� egyet tartani a Millenniumi Év terveir�l. Addigra még sok 
kérdést tisztázni szükséges és a Visegrádi Hírek októberi számában közzé lehet tenni a tervet, 
így a polgárok el�zetesen elolvashatják azt, felkészülhetnek és így kérdésekkel, javaslatokkal 
tudnak eljönni a közmeghallgatásra.  
 
Dobri Imre: A tervet a képvisel�k is megkapják és a közmeghallgatás után döntés is 
születhet a végleges jöv� évi programról. Jelezte, hogy el�tte még a szobor kapcsán 
egyeztetést szeretnének tartani, így nem biztos, hogy október végi id�pont jó lesz, ezért 
javasolja, hogy két id�pontot határozzanak meg. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ha október 29-re Dobri képvisel� úr nem tudja 
megszervezni a meghívottakat, akkor legyen november 5. a tartalék nap. Mivel egyéb javaslat 
nem hangzott el, kérte, aki a módosított határozati javaslatot ily módon elfogadja, ezt jelezze!  
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Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

198/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2008. október 29-én szerdai napon 
17 órakor tematikus (Millennium) közmeghallgatást tart a Mozi épületében. (Pótnap: 
november 5., amennyiben a meghívott vendégek számára az el�z� id�pont nem 
megfelel�.) 
 

Felel�s: Polgármester 
Határid�: folyamatos 

 
15. Babaprogram 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden ismertette az el�terjesztésben foglaltakat. Hangsúlyozta, hogy a  
csomag tartalma els�sorban olyan hasznos dolgokat tartalmazna, melyet a véd�n� szakmai 
szempontok szerint állít majd össze, aszerint, hogy mire van szüksége egy fiatal kismamának 
amikor a kórházból hazahozza az újszülött babát. 
 
Mezei Anna: Jó ötletnek tartja ezt a 10 ezer forint összérték� babacsomagot, de véleménye 
szerint ezt babakötvénnyel össze kellene vonni a millennium évében.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ilyen költségvetés mellett ebben nem lehet most 
gondolkodni, a babakötvényt nem tudja támogatni.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy jelenleg csak a babaprogramról döntsenek, kérte, aki ezt 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

199/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képvisel�-testülete 2009. január 1-t�l minden újszülött gyermeket, aki 
visegrádi polgárként látja meg a napvilágot, gyermekenként 10.000,- Ft érték� ajándék 
csomaggal tiszteli meg, amely ajándék csomag tartalmának összeállításával a véd�n�t 
bízza meg. Ennek részletes feltételeinek kidolgozásával megbízza a jegyz�t.  
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
16. tsp: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységr�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
A témával kapcsolatban nem volt kérdés, sem hozzászólás. 
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17. tsp: Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 

El�terjeszt�: E�ryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

200/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a lejárt határidej� határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
18. tsp: Arculat pályázat 

El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Mint ismeretek az önkormányzat már kötött egy szerz�dést az Eper Stúdióval az 
arculat megtervezésére, most a pályázatot kell benyújtani, melynek határideje szeptember 30. 
A projekt tartalmi része úgy van összeállítva, hogyan az a szerz�désben szerepel. Az 
önkormányzatnak egy Együttm�ködési szándéknyilatkozatot kell aláírnia az Eper Stúdióval, 
arra vonatkozóan, hogy közösen valósítja meg a pályázatban foglaltakat pozitív döntés esetén. 
Ezen kívül szükséges még az önrész vállalása. A pályázható összeg min. 3, max. 10 millió 
forint. A költségvetés 15 millió forintra lett összeállítva, mely egy el�zetes számítás, ezen 
belül lehet még mozogni. A megpályázott összeg 10 millió lenne és a többit önkormányzatnak 
kellene átvállalnia önrészként. 
Ezt követ�en részletesen átbeszélte a testület a költségvetésbe beállított tételek tartalmát.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az irányítótáblákra, a leporellókra illetve a 
programfüzetekre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, ezek legyenek beállítva nagyobb 
összeggel. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, jónak tartja azt, hogy egy 14-15 millió forintos költségvetést 
állítottak össze, a pályázaton 10 milliót kér az önkormányzat, a többit pedig öner�ként 
hozzáteszi. Javasolta, hogy most arról döntsön a testület, hogy milyen összeg� pályázat 
legyen összeállítva véglegesen és mennyi legyen az önrész és ezután azon képvisel�k, 
akiknek javaslatuk van a tartalomra vonatkozóan, üljenek össze és beszéljék át, határozzák 
meg.  
 
Bártfai István: Egyetért Dobri Imre javaslatával, de nagyon részletesen legyen 
meghatározva, hogy tartalmilag mit szeretnének. 
 
Mezei Anna: Javasolta, hogy 4 millió forint önrész vállaljon az önkormányzat.  
 
Dobri Imre: Az önrész vállalása kapcsán javasolta, hogy az ütemezés úgy történjen, hogy 
idén 1 millió és jöv�re 2x1,5 millió. 
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Hadházy Sándor: Javasolta, hogy döntsenek arról, hogy mekkora összeget kívánnak 
megpályázni és mennyi önrésszel. A 10 milliós pályázati összegben egyetértés mutatkozott a 
képvisel�k között, az önrész tekintetében vannak eltér� vélemények. Kérte, aki a 4 milliós 
önrész vállalással ért egyet, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül 
a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

201/2008 (IX. 25.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának képvisel�-testülete a „ Helyiség Szelleme – 2008” 
cím� a Reneszánsz Programiroda – Hungarofest Kht. a Moholy-Nagy M�vészeti 
Egyetem (MOME) partneri együttm�ködésével a Reneszánsz Év 2008 év keretében 
meghirdetett „Arculat tervez�i pályázat”-ban foglalt célok megvalósításáért 
szándéknyilatkozatot ad és annak megvalósításához összesen 4 M Ft önrész biztosítását 
vállalja az alábbi ütemezésben: 2008. évben 1 M Ft összeget a tartalék keret terhére, 
2009 évben 3 M Ft összeget a Millenniumi keret terhére. 
 

Felel�s: jegyz� 
Határid�: folyamatos 

 
19. tsp.: Lakossági kérelem zeneiskolai tandíj hozzájárulása ügyében 

El�terjeszt�: Dobri Imre Közm�vel�dési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy lakossági kérelem érkezett, arra vonatkozóan, hogy a visegrádi 
iskolában nincsen heged� oktatás a m�vészeti oktatás keretében, ezért kénytelenek 
Dunabogdányba járatni a szül�k a gyermeket. Azonban a dunabogdányi önkormányzat csak a 
dunabogdányi iskolába járó gyermekek m�vészeti oktatását támogatja. Ezért kb. 150 ezer 
forint tandíjat kellene az ott hegedülni tanuló diákoknak fizetniük. A kérelem arra 
vonatkozott, hogy az önkormányzat járuljon hozzá ehhez. A bogdányi önkormányzat azt 
nyilatkozta, hogy vannak olyan települések, pl. Leányfalu, aki ezt megteszi. A Bizottság azt 
javasolja, hogy el�ször a visegrádi általános iskolával kell egy megbeszélést lefolytatni. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ez egy igen komoly probléma lesz szinte minden 
önkormányzatnál, aki alapfokú m�vészeti oktatást folytat, mivel egyre kevesebb lesz hozzá az 
állami támogatás. Véleménye szerint, a konkrét kérelemmel kapcsolatban, mivel a gyermekek 
az erdei iskolába járnak, azért a szül�knek onnan kellene kérniük a támogatást. 
 
Dobri Imre: Véleménye szerint, mivel a gyermekek visegrádi lakosok, ezért az 
önkormányzatnak kötelessége megteremtenie a feltételt, ahhoz, hogy zenét tanulhassanak, 
attól függetlenül, hogy melyik iskolába járnak.  Nem a támogatást javasolja, csak ne utasítsák 
el élb�l, hanem járják körbe ezt a kérdést, hátha van valamiféle megoldás.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal. 
 
Dobri Imre: Kérte, hogy a hivatal írjon egy válasz levelet az itt elhangzottakról, a testület 
álláspontjáról.  
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Zeller Tibor: Véleménye szerint az ilyen jelleg� nagyvonalúságot, el kellene felejtenie a 
testületnek, tekintve a költségvetés helyzetét.  

20. tsp: Orvosi ügyelet kiegészít� támogatása a 2008-as évre vonatkozóan 
El�terjeszt�: Mezei Anna Népjóléti Bizottság (szóbeli) 
 
Mezei Anna: Az orvosi ügyelet kérelmet nyújtott be kiegészít� támogatásra vonatkozóan.  
 
Hadházy Sándor: Álláspontja szerint az önkormányzat már megadta a hozzájárulását a 
m�ködtetéshez 2008-ra vonatkozóan, a most felmerült többletköltségeknek, pedig nincs 
indoklása. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint, ha indokoltak a plusz költségek, akkor az önkormányzatnak 
hozzá kellene járulnia, mivel azt is figyelembe kell venni, hogy ez az ügyelet akár azokat a 
turistákat is ellátja id�nként, akik itt Visegrádon szállnak meg.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ebben az ügyben ég tájékozódni fog és a következ� ülésen 
visszatérhetnek rá. 
 

21. tsp: Egyebek 
 
 
Bártfai István: Mikor kap a sportpálya öltöz� épülete használatba vételi engedélyt? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a mai nap folyamán kérte meg az építéshatósági 
ügyintéz� kollégát, hogy a használatbavételi engedély kiadása kapcsán hárítson el minden 
akadályt, ezek kívül a városgazdálkodási csoportot megkérte, hogy az épület környékét tegyék 
rendbe. A sportpálya parkolót pedig a Hilton által felajánlott támogatás egy részének terhére 
szeretnék rendezni.  
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       E�ryné dr Mezei Orsolya 
   polgármester           jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   13/2008. 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  202-210/2008 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 16-án 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről  
 
 
 
 
 
 
 

1. Képviselői eskütétel  
 

2. Városközpont projekt előkészítése I. 
 

3. Fejlesztési hitel felvétele  
 

4. Közlekedési koordinációs központ megkeresése  
 

5. Városközpont projekt előkészítése II. 
 

6. Zutca Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés elfogadása  
 

7. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 16-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 

 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 

   
 

Jegyzőkönyvvezető: 

     

Gábris Gabriella 
 

  Meghívott:  
     Fótos Tünde gazdasági vezető 
     Schandl Jánosné műszaki előadó 
     Csizmadia Norbert Zutca Bt. képviselője 
     Cselovszki Zoltán Zutca Bt. képviselője 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes az ülést megnyitotta. Külön köszöntötte a 3 új képviselőt, akik a mai 
ülésen teszik le a képviselői esküt. Ennek tükrében javasolta, hogy a napirendi javaslatot 
egészítsék ki a „Képviselői eskütétel” című napirendi ponttal és azért, hogy az új képviselők is 
másrészt tudjanak venni a mai munkában javasolja ezen napirendi pontot előre venni. Ezen kívül 
javasolta még a „Közlekedési koordinációs központ megkeresése” című napirend napirendre 
tűzését. Kérte, aki a Képviselői eskütétel című napirend felvételével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

202/2008 (X. 16.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a „Képviselői eskütétel” című napirendi pontot felveszi 

az ülés napirendjére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Közlekedési koordinációs központ megkeresése című 
napirend napirendre vételét, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
203/2008 (X. 16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a „Közlekedési koordinációs központ megkeresése” című 
napirendi pontot felveszi az ülés napirendjére.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

204/2008 (X. 16.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. tsp: Képviselői eskütétel 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismert okokból történő képviselői lemondások után, a Választási Bizottság és a 
jegyző által megállapításra került, hogy kik következnek sorrendben. Felkérte jegyző asszonyt, 
hogy ismertesse a napirend menetét. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Lemondás esetén sorrendben a legtöbb szavazatot kapott következő 
képviselő jelölt léphet be új képviselőként. Ez alapján Gróf Péter, Gerstmayer Bea és Kiss Károly 
teheti most le a képviselői esküt, illetve megbízólevelük átvétele után teljes jogú képviselővé 
válnak.  
 
Ezt követően Gróf Péter, Gerstmayer Bea és Kiss Károly letették a képviselői esküt.  

 

2. tsp: Városközpont projekt előkészítése I. 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az elmúlt években a városközponttal kapcsolatban már sok 
munkát sikerült elvégezni, 2 tervpályázat lebonyolítására került sor, az első tervpályázat 
eredményeként elkészíthető lett a szabályozási terv. A második tervpályázat pedig nagyon sok 
hasznos ötlettel szolgált az arculat kialakításra vonatkozóan. Ezen túlmenően elvégezték a terület 
régészeti feltárását, megtörtént a geodéziai felmérés is. Egy alkalommal már kísérletet tett arra is a 
testület, hogy hogyan lehetne finanszírozhatóvá tenni a projektet. Az első időszakban egy olyan 
konstrukciót vizsgált a testület, amely azt tartalmazta, hogy a város egy valamilyen pályázati úton 
kiválasztott befektető partnerrel együtt létrehozna egy közös gazdasági társaságot az ingatlan 
fejlesztésre vonatkozóan. Az önkormányzat a területet, illetve azokat a jogokat, amelyekkel 
rendelkezik beapportálná ebbe a társaságba. A befektetőtől pedig azt várja, hogy a szükséges 
forrást tegye be. Ez után lehet a szükséges engedélyezési dokumentációt elkészíteni, 
közművesíteni stb…Az így feltőkésített gazdasági társaság már hitelképesé válhat a bankok 
számára is és ezután megkezdődhet a tényleges kivitelezői munka. Ezzel kapcsolatban felmerült 
azonban az a kérdés és jogos aggodalom, hogy ha ezt a konstrukciót választják, akkor a befektetői 
partner előbb-utóbb elfogja vinni pénzügyi gazdaságossági irányba a vállalkozást és megjelennek 
olyan elemek, melyek közép és hosszútávon jelentős hátrányokat okozhat. Arra gondoltak, hogy 
ha az önkormányzatot megtudják erősíteni pénzügyileg, akkor más kondíciókkal tudják ezt a 
partner kiválasztást elvégezni, azért jött lehetőségként a kötvénykibocsátás. A Reiffeisen Bank 
vállalta ezt a kötvénykibocsátást és ennek alapján tett is egy ajánlatot az önkormányzat asztalára 
3,8 milliárd forint értékben. Tekintettel arra, hogy ezt a döntést az önkormányzat nem vállalta föl, 
ezért más megoldást kellett keresni. A második pályázati fordulóban közreműködött a Zutca Bt., 
akik ezt sikeresen is vezényelték le. Azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy úgymond egy 
közbeszerzési eljárás keretében volna célszerű kiválasztani azt a partnert, aki az önkormányzat 
helyett illetve részben mellett a szükséges forrásokat a megvalósításhoz finanszírozná. A pályázati 
kiírás tervezete elkészült nagyon sok egyeztetésen keresztül ment már, a Városfejlesztési Bizottság 
is megtárgyalta.  
A mai napon valószínűleg minden képviselő megkapta azt a nyílt levelet, melyet a Visegrádért 
Egyesület nevében  két aláíró jegyzett. Ma délelőtt az egyesület két képviselőjével áttekintették a 
kérdést és abban állapodtak meg, hogy az egyesület képviselői eljönnek a mai ülésre és 
lehetőségük lesz rá, hogy kifejtsék véleményüket.  
 
Mivel a pályázati kiírást elkészítő Zutca Bt képviselői még nem érkeztek meg, javasolta, hogy 
addig vegyék előre a napirendi javaslatban szereplő többi napirendet. Kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
205/2008 (X. 16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a napirendi javaslatban szereplő „Fejlesztési hitel 
felvétele” című napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

3. tsp: Fejlesztési hitel felvétele 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Fótós Tünde: Tájékoztatta a testületet, hogy az idei költségvetésben, mint ismeretes fejlesztési 
hitelt terveztek be, az önkormányzat anyagi helyzete igencsak indokolja e hitel felvételét, hogy az 
idei évben betervezett beruházások elkészülhessenek. Hozzávetőlegesen 21 millió forintra lenne 
szükség. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a hitelcélokat.  
 
Bártfai István: A sportpálya parkoló építése és járda kialakítása is a hitelcélok között szerepel, de 
a múltkori ülésen arról volt szó, hogy a Tourist Projects 10 milliós felajánlásának egy részéből lesz 
ez finanszírozva.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, igyekeztek olyan elemeket összeállítani a hitelfelvétel alapjául, 
melyeket amúgy is megcsinálnának és ha megvan rá a fedezet, ha nincs ezt lehet a bank felé 
fejlesztési célként megjelölni. A kettő nem zárja ki egymást.  
 
Bártfai István: Miért nem tárgyalta ezt a Városfejlesztési Bizottság? 
 
Eőry Dénes: Ez pénzügyi kérdés elsősorban.  
 
Hadházy Sándor: Jelenleg a Pénzügyi Bizottság nem működik. Megkérdezte a jegyző asszonyt, 
hogy van-e ügyrendi akadálya annak, hogy erről szavazzon most a testület? 
 
Eőryné Dr Mezei Orsolya: Nincs, mivel a hitelfelvételről való döntés a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

206/2008 (X. 16.) számú 
HATÁROZATA 

 
1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21 Millió Ft összegű hitel OTP 
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
A hitel célja:  
1. hitelcél Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok: 
 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 
- Visegrád város, Schulek u. szennyvízvezeték-és házibekötések beállása  6,5 MFt 
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2. hitelcél Általános beruházási célok 
 2.3. Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának 
fejlesztése, korszerűsítése 
- Visegrád város, Berkenye u. közvilágítással való ellátása, kivitelezése, és tervezése, 
 1 MFt 
 2.4. Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítása 
- Egészségház felújítása,  1,5 MFt 
- Művelődési ház felújítása,  2 MFt 
- Iskola udvar felújítása,  2 MFt 
- Sportpálya parkoló építése és járda kialakítása 8 MFt 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, 
ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre. 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért 
hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 
költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.  
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és 
az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 
88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
 
    Felelős: Hadházy Sándor polgármester 
    Határidő: 2008. október 30. 
 
Hadházy Sándor: Időközben kiderült, hogy kb. 10 perc múlva érnek ide a Zutca Bt. képviselői 
ezért javasolta, hogy addig tárgyalják meg a pótlólag napirendre vett előterjesztést.  
 

4. tsp: Közlekedési koordinációs központ megkeresése  
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az MO-ás északi hídjának átadásával kapcsolatban egy új forgalomtechnikai 
szabályozás készült, mégpedig az, hogy a 12 t-nál nagyobb kapacitású gépjárműveket nem engedik 
közlekedni Tahitótfalu és Visegrád között. Az érintett településeket meghívták a Közlekedési 
Minisztériumba egy egyeztetésre, ahol hangot adtak annak, hogy aggódnak a forgalom növekedése 
miatt. Az az álláspont alakult ki, hogy az érintett települések mondják meg, milyen forgalom 
technikai beavatkozásokra volna szükség ahhoz, hogy a meglévő és a várhatóan megnövekedő 
forgalom elviselhető legyen. Ilyen beavatkozás lehet például biztonságos gyalogátkelőhely 
kiépítése középszigettel, sáveltolással, szükség esetén sárga villogóval, nyomógombos 
jelzőlámpával, a település belelépési pontján kapuzat kiépítése sávelhúzással (Ilyen van Dömösön 
és Pilismaróton). De ide tartozhat még gyalogjárda építése vagy közvilágítás kiépítése. Mindezt 
pályázat útján lehet majd kihasználni, melyek során 85%-os intenzitás érhető el, tehát 15% önrész 
szükséges hozzá. Véleménye szerint érdemes volna ezt az ajánlatot megfontolni és kihasználni. 
Úgy gondolja, hogy a város Dömös felöli oldalán kilehetne alakítani egy kaput zöld szigettel, 
melyre műszakilag is volna lehetőség a PEMÁK szakemberével már egyeztetett ez ügyben.   
Ennek a költséget 5-7 millió Ft lenne.   A deltánál már a közvilágítás is úgy lett kialakítva, hogy 
ott egy gyalogátkelő létesíthető lenne, véleménye szerint ezt is be kellene emelni ebbe a csomagba. 
A sportpályánál a gyalogos forgalom ezt indokolja is. A deltától kifelé a járda is hiányzik a bal 
oldalon, ezt is be lehetne emelni ide. Ettől eltérő javaslatok is felhozhatóak, de úgy gondolja, hogy 
településenként 1-2 szándékot tudnak majd támogatni, tehát ha Visegrád 3-4 lehetőséget kiválaszt, 
akkor azt is rangsorolni kell majd, hogy melyik kerüljön az első helyre.                                                                                                                                                 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a deltánál a gyalogátkelő kiépítése volna a legfontosabb és a 
járda kerüljön a második helyre, véleménye szerint a Rév utcai aluljáró felújítását is bele lehetne 
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talán tenni a csomagba. A Hajóállomásnál pedig nem ártana egy figyelemfelkeltő villogó a 
gyalogátkelőhelynél. 
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint a villogóval ellátott gyalogátkelő hely nagyon jó ötlet, viszont az 
olyan jellegű lassítók, amelyek Dömösön és Pilismaróton  vannak azok inkább balesetveszélyesek, 
minthogy elhárítanák a veszélyt.  
 
Kiss Károly: Egyetért a deltánál történő villogós gyalogátkelőhely kiépítésével.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy tegyék első helyre a deltánál a gyalogátkelőhely kiépítését, 
olyan műszaki megoldással, ami a legbiztonságosabb.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint Szentgyörgypusztánál az Idősek Otthonánál lévő buszmegállónál 
ugyan az a szituáció, mint a deltánál, ott egy elővillogó lámpa kellene a gyalogátkelőhellyel.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett ezzel a javaslattal is, javasolta még a szentgyörgypusztai révnél 
lévő gyalogátkelőhelynél is villogó lámpa kiépítését. Tehát akkor első helyen legyen a deltánál a 
gyalogátkelőhely kiépítése, második helyen a deltánál kifelé bal oldalt a járda kiépítése, harmadik 
helyen az Idősek Otthonánál a gyalogátkelőhely kiépítése, negyedik helyen a hajóállomásnál 
villogó kihelyezése, ötödik helyen pedig szentgyörgypusztai rév átkelőnél a villogó lámpa 
kihelyezése. Az ezzel kapcsolatos önrészt majd be kell vállalni, ami most még értelemszerűen nem 
forintosítható. De most elég jelezni az igényt ezzel a rangsorral, és ha ez teljesül, akkor az önrészt 
vállalja az önkormányzat a jövő évi költségvetésben. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
207/2008 (X. 16.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Közlekedési Koordinációs Központ felmérésére az 
alábbi forgalombiztonsági beavatkozási javaslatot állítja össze Visegrád városra 
vonatkozóan, a Megyeri Híd átadásával várhatóan bekövetkező forgalomnövekedés 
ellensúlyozására: 
 

1. Deltánál a 11-es úton gyalogátkelőhely kiépítése 
2. Deltánál kifelé bal oldalt a járda kiépítése 
3. Szentgyörgypusztai Idősek Otthonánál a gyalogátkelőhely kiépítése 
4. Hajóállomásnál lévő gyalogátkelőhelynél villogó lámpa kihelyezése 
5. Szentgyörgypusztai rév gyalogátkelőhelynél  villogó lámpa kihelyezése 

 
Amennyiben a pályázat sikerrel jár, az ehhez szükséges 15%-os önrészt a 2009. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 

Határidő: 2008. október 22. 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Városközpont  projekt előkészítése II. 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a Zutca Bt. képviselőit, Cselovszky Zoltánt és Csizmadia 
Norbertet, akik a részletes pályázati kiírás tervezetét készítették el. Javasolta, hogy először adják 
meg a lehetőséget a Visegrádért Egyesület jelenlévő képviselőinek arra, hogy a mai napon a 
képviselőkhöz is eljuttatott levelükben megfogalmazott kételyeiket elmondhassák és 
tisztázódhassanak ezek a kérdések.  
 
Bene Balázs az Egyesület képviseletében: Elmondta, az a legfőbb problémájuk, hogy ez a 
projekt ebben az állapotában nem alkalmas arra, hogy megvalósuljon. Véleménye szerint a 
megvalósításról elképzelt döntést fázisokra kell bontani és az első fázisnak annak kell lennie, hogy 
az ember pontosan tudja mit akar. A kiírásban szereplő listán nincsenek prioritások meghatározva, 
hogy először egy szökőkutat vagy pl. a polgármesteri hivatalt akarják-e megvalósítani, illetve 
garanciák sincsenek megfogalmazva. Ha nem tudja az önkormányzat, hogy meddig nyújtózkodhat, 
akkor könnyen olyan helyzetbe kerülhet, hogy nem valósul meg a beruházás és a földterület sem 
lesz az önkormányzaté. Az értékelési rendszer is eléggé kusza, mert nagyon nagy falatot próbál 
egyszerre megfogni, nagy a veszélye annak, hogy összehasonlíthatatlanok lesznek az ajánlatok. Az 
üzemeltetésről pedig egy szó sem esik az anyagban. Véleményük szerint a pályázat elbírálásának 
súlyozása előnytelen lehet az önkormányzat számára, mert a gazdasági és jogi szempontok 70%-át 
adják ki a pontozás súlyozásának, míg a az egyébként szintén fontos építészeti szempontok 
háttérbe szorulnak. A Egyesület félelme az, hogy ha ez így elfogadásra kerül, akkor az 
önkormányzat bele megy egy olyan kényszerbe, hogy gyorsan tenni kell valamit és belekerülhet 
egy olyan „mókuskerékbe”, aminek az lesz a vége, hogy nem ő fog diktálni. Véleményük szerint 
ha már 25 évet elbírt ez a városközpont, akkor nem kellene ennyire sietni vele, hanem meg kellene 
vizsgálni, hogy mi is akar valójában az önkormányzat és szét kellene bontani legalább két fázisra 
ezt a pályázati kiírást, az első egy koncepció kellene hogy legyen.  
 
Hadházy Sándor: Valóban nagyon régi gondolat már a városközpont kialakítása. Véleménye 
szerint az a fő kérdés, hogy egyáltalán van-e szükség ilyen típusú fejlesztésre a településen, vagy 
nincs. Kérdés a, hogy Visegrád lakossága az az 1716 fő milyen keresletet tud támasztani, illetve 
emellett a turizmus kapcsán évente megforduló 7-800 ezer ember milyen keresletet tud támasztani. 
Évek óta jellemző a visegrádi turizmusra, hogy az ide látogató turisták felmennek a megnézik a 
fellegvárat esetleg a múzeumot, vásárolnak valamit az ajándékboltban, de ebből a városnak 
bevétele nem származik. Ezért az önkormányzat a helyi vállalkozókkal együtt évek óta azon 
dolgozik, hogy ezt megváltoztassa és a helyben keletkező bevételeket jelentősen megnövelje. 
Ennek egyik útja a szállodaépítés projekt ösztönzése volt, amely szépen el is indult, jelenleg is 
folyik. Azonban az a tapasztalat, hogy a szállodákban megszálló vendégek hiányolják a város 
szolgáltatásit, különösen az esti, hétvégi kínálat szerénynek bizonyul és véleménye szerint ezen a 
területen a városnak kötelességei vannak. Sajnos még mindig hiányzik az a városkép, amely egy 
több évszázadon át szervesen fejlődő településnél általában megvan, ez egy városközpont. Évek 
teltek el ennek a kérdésnek a vizsgálatával. Két tervpályázatot bonyolított le az önkormányzat, az 
egyik segítségével elkészülhetett a városközpont szabályozási terve. Elkészült a régészeti feltárását 
is a területen, valamint a geodéziai felméréseket. Ezt követően kiírt a város egy olyan 
tervpályázatot, amely arra kereste a választ, hogy ennek a kialakítandó városközpontnak milyen 
legyen az imázsa, arculata, hangulata. Nagyon hasznos volt ez a tervpályázat, sok kérdésre adott 
választ és reméli, hogy ezzel sikerült felkelteni a tervezők érdeklődését. A megvalósítástól 
azonban még mindig messze van, de a Képviselő-testület illetve város közösséggel ezt az igényt 
megfogalmazta. A jelenlegi pályázat arra irányul, hogy találjon a város egy olyan befektetői 
partnert, aki hajlandó együtt gondolkodni és hajlandó figyelembe venni a város igényeit, 
elképzeléseit és fantáziát lát egy ilyen ingatlanfejlesztésben. Az együttműködés részleteit a sikeres 
tervpályázat után fogják kialakítani. Ismert az, hogy nagyjából hány négyzetméternyi épületet 
megépítése a feladat, maximálisan annyit lehet építeni, amennyit a szabályozási terv megenged. Az 
önkormányzat elvárásai a következők: új művelődési ház, új polgármesteri hivatal és egy új 
egészségház.  Véleménye szerint, ahhoz hogy a város az elvárt igényeknek megfelelő 
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szolgáltatásokat és programokat tudjon nyújtani megfelelő helységekre van szükség. Ezeknek a 
költsége attól függ, hogy milyen színvonalon kerül megvalósításra.  
Javasolta, hogy a Zutca Bt. képviselői és a Visegrádért Egyesület képviselői egy másik 
alkalommal beszéljék át részletesen a felmerülő kérdéseket.  
 
Cselovszky Zoltán Zutca Bt. képviseletében: Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Visegrádért 
Egyesületet most ismerte meg, nem tudja, hogy bevannak-e jegyezve, de a tárgyban szereplő 
előterjesztést ő nem bocsátotta rendelkezésükre, tőle azt nem is kérték el, ennek tükrében kérdéses, 
hogy valódi információkkal rendelkeznek. Az előterjesztés az ő birtokában van és akkor lesz 
hajlandó erről beszélni bárkivel is a testület tagjain kívül, ha ez egy elfogadott előterjesztéssé 
válik.  
Ismertette a pályázati kiírás elkészítésének előzményeit. Véleménye szerint nagyon fontos 
leszögezni azt, hogy az önkormányzat nem milliós turistaforgalomnak akar bevásárlóközpontot 
építeni a főtéren, hanem ez a visegrádi polgárok városközpontja lesz. A pályázat kapcsán az a 
kérdés, hogy a pályázó milyen konstrukciót javasol a megvalósítás érdekében.  
A pályázati kiírás a könyvvizsgálóval egyeztetésre került, és az általa becsült terhektől többet nem 
rónak az önkormányzatra. A pályázati kiírásban azt kérték a pályázóktól, hogy az általuk javasolt 
konstrukció mellé tegye hozzá a számításokat és azt majd az értékelő bizottság kontrolálja. 
Az az állítás, hogy nincsenek garanciák az anyagban véleménye szerint nem állja meg a helyét, 
mivel a magyar közbeszerzési jogban ennél részletesebb gazdasági garanciákat nem ismer, mint, 
amit beépítettek a pályázati kiírásba. Nem érti azt az aggályt sem, hogy a projekt folyamata közben 
az önkormányzat elveszítheti a földterületet, teljes mértékben kizárt, ugyanis nem történik ingatlan 
eladás, jelzálog bejegyzés, hanem egy fejlesztési ráépítés kerül egy közbeszerzési eljárással áruba 
bocsátásra. Az értékelési rendszerben azt a szisztémát képviselik, hogy minél kevesebb értékelési 
szempont legyen, mert ha sok van, akkor bonyolultá válik. Ezen kívül pedig fontos az is, hogy 
világos legyen, az , hogy mi a kiíró számára a legfontosabb. 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a témát és apróbb 
módosításokat javasolt. Ilyen többek között, a terület pontos meghatározása, egy olyan térkép, 
amelyen látják a pályázók, hogy melyek az önkormányzati és melyek a magán tulajdonú 
ingatlanok. A pályázati kiírást elfogadásra javasolja bizottság, azzal a feltétellel, hogy legyen 
világos az, hogy a jogi vonatkozású feladatok lebonyolítása milyen terheket ró majd az 
önkormányzatra. Javasolta, hogy az értékelő bizottságba delegálhasson egy tagot a Visegrádért 
Egyesület, mert annak örülne ha ebben a bizottságban minél több visegrádi ülhetne és inkább a 
jogi építészeti és a gazdasági kérdések véleményezésére kérjenek fel több szakértőt.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ha már egy civil szervezet ilyen érdeklődét mutat a téma iránt, 
akkor érdemes volna egy megbeszélést lefolytatni velük esetleg más civil szervezetekkel is, 
valóban delegálhatnának egy-egy tagot. Javasolta, hogy most még ne döntsön a testület ebben a 
kérdésben, hanem mégegyszer vitassa meg. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy csak átnézni tudta az anyagot, de részletesen nem tudta átnézni. 
Véleménye szerint nem kellene ezzel ennyire sietni, lehetne ezt 2009-ben is meghirdetni. Legyen 
lehetősége minden visegrádinak ebbe beleszólni. Ő is jónak tartja azt a fölvetést, hogy a civilek 
delegálhassanak egy-egy tagot a bizottságba, akár úgy, hogy állandó meghívottak legyenek. 
Véleménye szerint, nem tenne jót a városnak, ha újabb feszültségeket szítanának azzal, hogy a 
civileket kihagyják ebből. Véleménye szerint át kellene gondolni azt is, hogy mi lesz a régi 
intézményi épületekkel, ha mind helyett új épül. Tehát egyetért azzal a javaslattal, hogy most ne 
döntsenek. 
 
Zeller Tibor: Úgy gondolja, hogy már elég rég óta beszélgetnek a városközpont témáról és bizony 
van néhány olyan intézmény, ami szégyenlésre méltó ma itt Visegrádon és elsősorban ez 
indokolja, hogy kell a városközpont. Az újonnan megvalósuló városközpont elsősorban a 
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visegrádiakat szolgálja majd és csak áttételesen a turista forgalmat, de véleménye szerint ezt 
magántőke bevonása nélkül nem nagyon lehet megcsinálni. Ő is azon a véleményen van, hogy 
mindenképpen meg kell tárgyalni a civil szervezetekkel is, de ha most tologatják ezt a döntést, 
akkor nem fog történni soha semmi. Javasolja, hogy a pályázati kiírásba minél kisebb mértékben 
kössék meg a pályázók kezét ahhoz, hogy esetleg ők találjanak ki egy olyan gazdaságos 
megoldást, amelyben az önkormányzat céljait  megtudják valósítani.  
 
Dobri Imre: Nem javasolja a téma halogatását, hiszen úgyis folyamatosan az a vád éri az 
önkormányzatot, hogy nem történik semmi már hosszú ideje. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy hívjanak össze egy önkormányzati megbeszélést meghatározott 
számú civil szervezeti képviselővel.  
 
Gróf Péter: Emlékeztetőül elmondta, hogy volt már egyszer egy olyan fórum városközpont 
témában, amelyen építészek, művészek, civilek is részt vehettek és városközpont témában. A téma 
véleménye szerint már nem nagyon tűr halasztást. Támogatja azt, hogy a civil szervezetek fejtsék 
ki véleményüket ezzel kapcsolatban, de a hangsúlyt a konszenzusos megegyezésre fektessék.  
 
Mezei Anna: Mi ennek a pályázati kiírásnak a következő lépése, illetve következménye?  
 
Eőry Dénes: Az elmúlt években már nagyon sok milliót befektetett a város ebbe a projektbe, 
régészeti feltárástól kezdve az ötletpályázaton át, a tervpályázatba és még lehetne sorolni. A 
tárgyalások során derül majd ki, hogy mit kap az önkormányzat és mit kell ezért feláldoznia. 
Véleménye szerint indokolatlanul nagy terhet nem szabad vállalnia a városnak azért, hogy ez a 
városközpont megvalósuljon, hanem olyan konstrukciót kell választani, hogy még máshol is 
tudjon fejleszteni az önkormányzat a későbbi bevételeiből.  
 
Cselovszkí Zoltán: Jelen pillanatban van egy javaslat, mely 3 részből áll. Van egy felhívás, mely 
léptéke miatt bekerül különböző közlönyökbe, aki ez alapján érdeklődést mutat, az az 
önkormányzattól 300 ezer forintért megveszi azt az anyagot, amit részletes pályázati kiírásnak 
nevezünk és a mellékleteket. Jelen pillanatban a testület azt csinálja, hogy erről a 300 ezer forintos 
anyagról, ami egyébként titkos, erről szeretne civil vitát lefolytatni, véleménye szerint ez példátlan, 
ilyenről még nem hallott. Arról lehet vitatkozni, hogy a felhívásban mi legyen, hogy mi a célja az 
egész tendernek, de amennyiben a testület erről kíván vitát folytatni, akkor lemond arról, hogy kb 
10 pályázó egyenként 300 ezer forintért megvette volna a kiírást. Az ütemezésre vonatkozóan, ha a 
testület tartalmilag elfogadja a kiírást és a hozzá tartozó mellékleteket, akkor elkészül egy 
pályázati naptár, a elküldésre kerül a közbeszerzési tanácshoz, amennyiben nem lesz hiánypótlás, 
akkor elindulhat a pályázat, tehát megjelenik a közlönyökben. Kb. 4 hónap telik el, mert hagyni 
kell időt a pályázóknak, hogy megfontolhassák a konstrukciót, ezután következik a bírálat, az 
értékelő bizottság összeállít egy bírálati anyagot, melyben az első forduló értékelését megteszi. Ez 
után a testület ezt megismeri, megvitatja és eldönti, hogy kivel érdemes tovább tárgyalni, milyen 
anyagokat kell bekérni. Ezt követően újabb értékelést kel lefolytatni, újra testület elé kerül, ott 
születik egy döntés. Akkor lehet eldönteni, hogy van-e nyertes, kell-e esetleg még valamit bekérni. 
Tehát ezek után lehet kiválasztani azt az ajánlattevőt, akivel a szerződés kötési folyamat elindulhat. 
Ez a folyamat egyébként titkos. Véleménye szerint ilyen gazdasági folyamatokban a felhívás és 
néhány melléklet az, amiről a civil szervezetekkel esetleg tárgyalni lehet.  
 
Szebellédi István könyvvizsgáló: Véleménye szerint semmit nem veszít azzal a testület, ha ezt a 
pályázati kiírást most elfogadja, ez megjelenik, hiszen ezzel csak nyerhet egy olyan jellegű 
tapasztalatot, hogy ki az, aki hajlandó lesz egy jelenős mértékű tőkét mozgósítani ez ügyben. 
Elmondta, hogy már többször végigszámolták azt, hogy mi az, ami valóban terhelné az 
önkormányzatot, melyet szívesen megmutat a képviselőknek, amennyiben kíváncsiak rá. 
Elmondta, hogy a világban most zajló gazdasági folyamatok egyre inkább azt mutatják, hogy a 
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befektetések valószínűleg inkább a tárgyi beruházások felé fognak tolódni, tehát meg kellene 
próbálni a városnak ezt kihasználni és nem a halogató taktikát választani. Amennyiben úgy dönt a 
testület, hogy ráér a városközpont, akkor el fogja veszíteni az előnyöket, és nem lesz belőle sosem 
élő városközpont, mert majd a szállodák környékén fog kialakulni. Itt most semmilyen 
elkötelezettségről nincs szó, csak egész egyszerűen meg lehetne szondázni azt, hogy kik azok a 
befektetők, akik nem a bankba akarják tartani a pénzüket, hanem inkább Visegrád város 
központjába. Tehát nem érti a halogatás okát, most nem azt kell eldönteni, hogy milyen tárgyi 
beruházás lesz. Arra ugyan lehet számítani, hogy ha majd felépülnek a szállodák, akkor fizetnek 
idegenforgalmi adót, de az egyre inkább nem lesz elég arra a szolgáltatási színvonal biztosításra, 
amit elvárnak majd a várostól. Jelenleg nagyon rosszul áll a város költségvetése, apró tételeket 
nem tudnak kifizetni, tehát, ha nem tesznek semmit, akkor ez biztosan meg fog bukni. Visegrádon 
jelen pillanatban a változatlanság nem a stabilitást jelenti, hanem azt, hogy a költségvetés afelé 
megy, hogy finanszírozhatatlan lesz a szolgáltatás.  
 
Bártfai István: Elmondta, nem hiszi, hogy a turizmust azzal hozhatják ide, hogy egy erőltetett 
városközpontot hoznak létre, hanem például egy főtér, egy kézműves utca, Duna-parti sétány vagy 
sportpálya létrehozásával lehetne inkább a turizmust ösztönözni. Ügyrendi javaslatként javasolta, 
hogy a városközpont ügyében üljenek le a Visegrádért Egyesület vagy akár más civil szervezet 
képviselőjével egy önkormányzati megbeszélésre egy héten belül.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, úgy látja, hogy időhúzásra készülnek itt néhányan. Az előző testület 
kinyilvánította azt a szándékát, hogy a városközpont első helyen szerepel, megelőz minden 
beruházást. Egyszer azt hallja, hogy nem megy előre a város semmit, máskor pedig, amit javasol, 
arra azt mondják, hogy nem, vagy nem most, vagy nem így. Az ilyen típusú magatartás nem 
előremutató. Egyetért azzal, hogy tárgyaljanak a civil szervezetekkel, de azzal nem ért egyet, hogy 
ezt a döntést ma halasszák el. Javasolja, hogy döntsenek a kiírásról, indítsák el a folyamatot és 
mellette párhuzamosan a civil szervezetekkel beszéljék meg a felmerülő kérdéseket. Az elmúlt 
években már egyébként számos olyan alkalom volt, amelyen alkalma lett volna a civileknek 
kifejteni véleményüket. Elmondta, hogy szintén ez a testület volt, aki a megbízást adta a Zutca Bt-
nek, hogy elkészítse ezt a pályázati kiírást, tehát a számlát akkor is ki kell egyenlíteni, ha most 
nemet mondanak a kiírásra.  
 
Eőry Dénes: Javasolta, hogy fogadják el most a kiírást és utána még lehet egyeztetni a civil 
szervezetekkel. 
 
Kiss Károly: Elmondta, ő sem azt javasolja, hogy halasszák el a kiírást, neki ezzel semmi gondja 
nincs, itt valami félreértés volt.  
 
Kalotai Árpád: Kérte a civil szervezet képviselőit, hogy az eddig elhangzottak tükrében változott-
e a véleményük, milyen álláspontot tudnak képviselni ez ügyben? 
 
Bene Balázs az Egyesület képviseletében: Megköszönte az önkormányzatnak az együttműködési 
szándékot.  Elmondta, hogy azt nem vitatják, hogy azzal a területtel valamit kezdeni szükséges. A 
figyelmet csak arra szerették volna felhívni, hogy érdemes szétválasztani a pályázatot attól, hogy 
szondáztatnak, illetve a megvalósítástól. Az a pályázati kiírás, ami a birtokukban van, az 
mindkettőről szól. Még egyszer megköszönte az együttműködési szándékot és elmondta, hogy az 
egyesület rendelkezésre áll a testületnek, amennyiben lesz rá lehetőség.  
 
Hadházy Sándor: Bártfai István képviselő úrnak volt egy ügyrendi javaslata, arról kell most 
dönteni először. 
 
Bártfai István: Visszavonta ügyrendi javaslatát.  
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Hadházy Sándor: Ezek után javasolta, hogy pontról pontra nézzék át a pályázati kiírást és 
amennyiben valakinek van módosító javaslata, azt tegye meg.  
 
Mezei Anna: a 2.1.-es pontba javasolta beírni azt a kifejezést, hogy a „jelenlegi városképhez 
igazodó városközpont”.  
 
Cselovszky Zoltán: Elfogadta a javaslatot.  
 
Dobri Imre: Mit jelent a 2.1.-es pontban az, hogy „közös üzemeltetése”? 
 
Cselovszky Zoltán: Ez egy hiba a kiírásban, nincs szó közös üzemeltetésről, ez ki lesz húzva a 
szövegből és a címből is.  
Bártfai István: Elmondta, hogy a 8.9-es pontban a bírálati szempontoknál a Visegrád városképébe 
való illeszkedést fontosabbnak tartaná. 
 
Cselovszky Zoltán: Javaslatokat kér, hogy melyik bírálati szempontból vegyenek el és mennyit, 
ennek a javára? 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint azt a pályázók is megtudják ítélni, hogy a városképbe való 
illeszkedés mennyire szubjektív elem és ha elvesznek a például a jogi, gazdasági konstrukcióból 
10-et ennek a javára, akkor az a pályázati kiírás komolyságát gyengíti.  
 
Bártfai István: Mivel pont a közberuházások témájában fognak úgyis tárgyalni a civil 
szervezetekkel, ezért onnan javasol elvenni 5 pontot és áttenni a városképbe való illeszkedésbe.  
 
Hdházy Sándor: Kérte, aki ezt a javasltot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
208/2008 (X. 16.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete nem támogatja Bártfai István képviselő azon javaslatát, 
hogy a részletes pályázati kiírás 8.9-es pontjában a „2. Közberuházások vállalási aránya” 
című bírálati szempont maximálisan adható 30 pontjából vegyenek el 5 pontot és azt adják 
hozzá a „3. Visegrád városképébe való illeszkedés” című bírálati szempont maximálisan 
adható 10 pontjához. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Felhívta a figyelmet, hogy a 8.10-es pontban az értékelő bizottságot az 
önkormányzatnak kell összeállítania, aki majd értékeli a beérkezett pályázatokat, azt leteszi a 
Képviselő-testület asztalára, de a testületnek semmilyen kötelezettsége nincs arra, hogy az értékelő 
bizottság javaslatát kell elfogadnia.  
 
Cselovszkí Zoltán: Az összetételre vonatkozóan javasolta, hogy legyen benne szakember, 
hivatalnok, képviselő, civil szervezet. 
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Szebellédi István: Felhívta a figyelmet, hogy a bizottság tagjainak névsorát nem lehet 
nyilvánosságra hozni.  
 
Cselovszky Zoltán: Erről az SZMSZ rendelkezik, hogy hogyan hozza meg ezt a döntést a testület, 
nem kell ma dönteni ebben a kérdésben, ez ráér később is.  
 
Hadházy Sándor: A pályázati kiírás pontról pontra történő átnézése után összefoglalta, hogy az 
értékelő bizottság tagjait kell majd még a későbbiek folyamán kiválasztani, illetve egy időpontot 
szükséges kitűzni a civil szervezetekkel való megbeszélésre. 
 
Eőry Dénes: Jelezte, hogy a Városfejlesztési Bizottság azt fogalmazta meg, hogy abban az esetben 
támogatja a kiírást, ha tudni lehet, hogy a jogi lebonyolítás még milyen tehet ró az 
önkormányzatra. Természetesen erről nem muszáj most dönteni.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ez ügyben megkereste azt az ügyvédi irodát, aki éveken 
keresztül a közbeszerzési eljárásokat bonyolította, ők a Csók és társa Ügyvédi Iroda, akik meg is 
küldték ajánlatukat, ez kiosztásra is került, de van ezen kívül másik ajánlat is. Erről most nem 
szükséges még dönteni, de ezen összegből, ami az ajánlatban szerepel biztosan megoldható. Ennek 
tükrében azonban lehet dönteni arról, hogy a kiírás elfogadja-e a testület vagy nem. Kérte, aki az itt 
módosított pályázati kiírás megjelentetését támogatja, ezt jelezze!  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

209/2008 (X. 16.) számú 
 

HATÁROZATA 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel nyilvános, nemzetközi, 
többfordulós pályázatot hirdet a Visegrád Városközpontjának létrehozására, beépítésére az 
előterjesztésben szereplő tartalommal az ülésen elhangzott módosítások figyelembevételével. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

 
6. tsp: Zutca Bt-vel kötendő vállalkozási szerződés elfogadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dobri Imre: A szerződés az egész pályázat lebonyolítására vonatkozik, akárhány fordulós lesz? 
 
Csizmadia Norbert: Igen.  
 
- Kiss Károly képviselő távozott az ülésteremből - 

 

Hadházy Sándor: Mivel ezzel kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
szerződés megkötését támogatja, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 



2008. október 16. 

 14 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
210/2008 (X. 16.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel megbízza a Zutca Bt-t 
Visegrád Városközpont projektjéhez kapcsolódó szakmai tanácsadással, nyílt építészeti 
tervpályázat lebonyolításával, az eljárásban való személyes közreműködéssel. Az előkészített 
vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
7. tsp: Egyebek 

 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a képviselői lemondások kapcsán megüresedett bizottsági helyek 
betöltése fontos lenne. Ő személy szerint szívesen részt venne a Kulturális, a Városfejlesztési, 
illetve az Ügyrendi Bizottságban. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy ezt a témát a soron következő testületi ülésre szánta, kérte, 
hogy addig minden képviselő gondolkodjon el ezen.  
A civil szervezetekkel való egyeztetés időpontjára javasolta október 21-ét 17 órát, testületi 
megbeszélés keretében.  
 
A javaslattal mindenki egyetértett. 

 

Hadházy Sándor: Mivel több felvetés nem hangzott el, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester           jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   16/2008. 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  - 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 29-én 

megtartott közmeghallgatásról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 29-én a Mozi 
épületében megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 

 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Dobri Imre 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
  Tanácskozási joggal: 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 

   
 

Jegyzőkönyvvezető: 

     

Gábris Gabriella 
Miklós Melinda 

 
  Érdeklődő állampolgárok: 
      Kb. 50 fő 
 
 

 

 

Távol maradt: 

 
  Képviselők:   

Eőry Dénes 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelent érdeklődőket. Elmondta, hogy a közmeghallgatás 
témája a millenniumi év megünneplése. A millennium kérdése sokak számára fontos, 
Visegrád előtt áll az a lehetőség, hogy 1000 esztendős létét a magyar történelembe ünneppé 
tegyék. Nagy kihívás ez a város számára és egyben nagy felelősség is, hogy hogyan fog az 
utókor erre az időszakra visszaemlékezni. A Képviselő-testület 2005-ben létrehozott egy 
Millenniumi Emlék Bizottságot, melynek az volt a feladata, hogy kezdjen el ötleteket 
gyűjteni, hogy hogyan lehetne ezt az ezer éves évfordulót megünnepelni, főként úgy, hogy a 
visegrádi polgárok gondolati is felszínre kerüljenek, hiszen az ünnep akkor lesz igazán ünnep, 
ha egy közösségi gondolat nyomán valósulhat meg. Közvélemény kutatás is indult a 
Visegrádi Hírek hasábjain több alkalommal és számos nagyon jó és hasznosítható javaslat 
született, melyet az emlék bizottság össze is gyűjtött és amit lehetett hasznosította is. Az évek 
során a munka folytatódott és ennek gyümölcseként elkészült egy tervezet, mely megjelent a 
Visegrádi Hírekben azzal a szándékkal, hogy még mielőtt a végleges tervet elfogadná a 
Képviselő-testület, kérdezzék meg a visegrádi polgárokat, hogy mi a véleményük erről és ha 
még vannak további hasznos javaslatok, akkor azok beépítésre kerülhessenek. Az 
emlékbizottság elnöke Szőke Mátyás volt, de az elmúlt években jelentősen megszaporodtak a 
múzeummal kapcsolatos teendői, feladatai, ezért Dobri Imrét delegálták segítségül mellé, aki 
ezt a feladatot el is látta és ez a javaslat tulajdonképpen egy nagyon lelkiismeretes csapat több 
évi munkáját tükrözi.  
 
Dobri Imre: Röviden ismertette a program tervezetet, mely a Visegrádi Hírek szeptemberi 
számában részletesen leírásra került, kiemelt néhány fontosabb gondolatot, illetve vázolta a 
közösségi munkát, melyet évek óta folytatnak az előkészületek kapcsán.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy meghívták erre az estére a Magyar Képző- és Iparművészeti 
Lektorátusnak az igazgatóját, Kertész Lászlót, aki sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott 
eljönni, viszont megkérte, hogy tolmácsolja a visegrádi polgároknak azt az üzenetét, hogy a 
pályázat alkalmával a művészettörténész társadalom, illetve a szakma kiáll a szobor állítása 
mellett. Ezt bizonyítja az is, hogy a pályázaton 6,4 millió forintot nyert a város a szobor 
megvalósítására. Egyetlen egy szobor sem volt ezen kívül, amit a Lektorátus egyhangúan, 
100%-osan támogatott volna. Átadta a szót Marosi Ernő professzornak a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjának, művészettörténésznek, aki a szobor bíráló bizottságának is 
tagja.  
 
Marosi Ernő: Bemutatta és elemezte a megvalósítandó Életfa szobrot. Elmondta, hogy a 
szobor jelenleg csak kis makettben létezik, melyet Vígh Tamás 1971-ben tervezett meg 
székesfehérvári millenniumi emlékműnek. Akkor ez a szobor ott mégsem valósult meg, mert 
akkor úgy találták, hogy ez egy absztrakt mű. Kérte a város polgárait, hogy fogadják 
szeretettel Vígh Tamás művét itt Visegrádon, mert véleménye szerint nagyon jó helyen lesz.  
 
Tavas Péter: Megkérdezte, hogy hány pályázat közül lett végülis ez a szobor kiválasztva? 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy tulajdonképpen a Millenniumi Bizottság előtt 3 javaslat volt. Az 
egyik Erdős Péter javaslata volt, hogy egy hatalmas kőtömbből egy nagy kard álljon ki, Szent 
István kardját megjelenítve és a falut megjelenítve néhány ház állt volna alul. Szőke Mátyás 
javasolt egy szökőkutat. De a bizottság ezt az Életfa szobrot találta legmegfelelőbbnek arra, 
hogy megjelenítse ezt a millenniumi gondolatot. Majd egy bizottsági találkozót szerveztek, 
hogy más javaslatokat is begyűjtsenek, de senki részéről nem volt egyéb más javaslat, majd 
ezek után a testület elé is beterjesztették, ott sem volt egyéb más javaslat, csak a bizottságé, 
ezek után a bizottság örült annak, hogy a testület csupán csak egy ellenszavazat ellenében, 
megszavazta az Életfa szobrot.  
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Hajdú András: Mint érdeklődő állampolgár megkérdezte, hogy ha ez egy eldöntött tény, 
hogy a szobor megépül, akkor miért hívták össze a mai közmeghallgatást. 
Dobri Imre: Elmondta, hogy a szobor állítás a millenniumi évnek csak az egyik 
megvalósítandó terve, és mint azt már a Visegrádi Hírekben is leírta még legalább 30 dolog 
van, amit szeretnének megvalósítani a millenniumi év kapcsán. A szobor kapcsán elmondta, 
hogy a szoborra egy pályázaton már nyert a város 6,4 millió forintit, Pest Megye 
Önkormányzata is támogatja. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint, ami most leírásra került a Visegrádi Hírekben 
programtervezet címén, az kb. 1-1,5 évvel ezelőtt tűnt reálisnak. 2 hónap múlva itt a 
millenniumi év és véleménye szerint most újra kellene gondolni az egészet, mert a 
költségvetés igen rosszul áll, a szükséges források nincsenek meg a tervekhez, hiszen már a 
múlt évi költségvetési is mínuszos volt, meg az az előtti is és az az előtti is és az idei is az 
lesz, már a millenniumi év ráfordításai nélkül is. Meg kell gondolni, hogy hitelből mi az, 
amire a város képes lehet, mert azt senki ne gondolja, hogy majd úgy lehet megvalósítani ezt 
a millenniumi programot, hogy mindenhonnan pénzt kap a város, csak éppen neki nem kell 
hozzátennie egy fillért sem. Ezen kívül még bele kell kalkulálni a világban zajló gazdasági 
válságot is, tehát meg fog változni az országos helyzet is, kevesebb lesz az állami forrás is az 
önkormányzatoknál. Véleménye szerint 3 dolgot kell megfontolni, az első, hogy hogyan 
lehetne a város költségvetésének kiadásait csökkenteni, a második, hogy maximálisan ki kell 
használni a pályázati lehetőségeket, a harmadik pedig, hogy a lakosságot is vonják be – nem 
elsősorban anyagiakkal – önkéntes segítségre. Az összes erőforrást arra kell koncentrálni, 
hogy mi az, amit az önkormányzat mindenképpen meg akar valósítani ebből a programból, 
amit leírt.  
 
Hajdú András: Véleménye szerint ezeket a terveket ők már régen kitalálták, csak azért nem 
tudták megvalósítani, mert nem kaptak hozzá segítséget. Véleménye szerint ezekből a 
dolgokból 2-3 évente meg kellett volna valósítani egyet-egyet. Nagyon kevés dolog történik 
18 éve, a rendszerváltás óta itt Visegrádon.  
 
Dobri Imre: Abonyi Géza felvetéseire elmondta, hogy mindaz, amit tanácsolt, azt a testület is 
átgondolta, sőt már meg is lépték a szükséges lépéseket az előrehaladás érdekében. A szobor 
megvalósítási szerződés 2 hete került aláírásra, a szobor teljes költsége 25 millió forint. 6,4 
milliót nyertek pályázaton és a Pest Megyei Közgyűlés Elnöke a szobor költségeinek a felét 
felvállalta, tehát 12,5 millió forintot. Ebből következik, hogy 6 millió forintot kell vállalnia 
Visegrádnak a szobor költségeiből.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy teljes joggal megérti az itt elhangzott kritikákat, de egy 
kicsit furcsa számára, hogy évek óta nem hall egy konstruktív építő jellegű kritikát sem.  
 
Fieszl József: Véleménye szerint, ha számszerűen összeszámolnák, hogy Visegrádon mennyi 
pénz fordult meg fejlesztésre, műemlékek helyreállítására stb., akkor azon nagyon 
csodálkozna mindenki. Nyitott szemmel kéne járni és felfedezni azokat a dolgokat, amik 
történnek.  
 
Hajdú András: Jelezte, hogy minden közintézmény előtt, illetve a CBA előtt is fel ki kellene 
jelölni egy-egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott gépkocsi parkolót.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy tájékoztatni szeretné a lakosságot arról, hogy azért vállalta el 
most a képviselőséget, miután 3 önkormányzati képviselő lemondott, mert főként a barátai 
kérték rá, és annak ellenére mondott igen, hogy teljes mértékben egyetért a lemondott 
képviselőkkel, akik kritizálták a testületi munkát és hiányolják a „karmestert”. Véleménye 
szerint a mai téma abban fejezhető ki, hogy felelősek tudnak-e maradni vagy sem.  Elmondta, 



2008. október 29 

 5 

hogy az ő álláspontja is az, amit Abonyi Géza elmondott. Véleménye szerint egy kicsit 
késésben vannak, konkrét összegekkel kellene rendelkezni, hogy meg tudják-e valósítani vagy 
sem? Véleménye szerint a költségvetésnél először a működést kellene biztosítani és azokat a 
vállalásokat, melyeket már megszavazott a Képviselő-testület. Ezután, ha ez megvan, akkor 
meg kell nézni, hogy hol tartanak és ha maradt pénz, akkor félre kell tenni a fejlesztésre és 
erre még pályázati úton is meg kell próbálni pénzt szerezni. Véleménye szerint az nem 
lehetséges, hogy a hitelfelvétel évről-évre csak növekszik. A fejlesztésekből, hogy mit 
valósítanak meg, arról komolyan vitatkozni kell majd. Nagyon jó dolog ünnepelni, csak a 
lakosság is érezze, hogy ő is kapott valamit ebből az ünnepből. Továbbra is fenntartja, azt, 
hogy az ünnephez nem lehet hitelt felvenni, ezt fogja képviselni a testületben is.  
 
Cseke László: Elmondta, hogy jövőre elkészül a katolikus templom teljes felújítása és 
befejeződik a református templom is és működni is fog. A tervek szerint az esperesi templom 
a Sibrik dombon is megújul, erre a múzeum elég komoly erőket próbál mozgósítani és lesz 
egy emlékkereszt is itt, hiszen az 1000 éves keresztény Visegrádról igazából az eredeti 
helyszínen méltóképpen meg kell emlékezni. Jövőre kiemelkedik a kis palotajátékok 
programja, melyre 10 ezer gyermeket várnak. Ugyanúgy megrendezésre kerül majd az Árpád-
házi királynék ünnepe, melyet elsősorban a visegrádi családok számára szeretnének kellemes 
programmá tenni. A palotajátékok teljesen a millennium jegyében zajlik majd, hiszen a 
palotajátékok is kerek évfordulóját ünnepli jövőre, 25 éves lesz a rendezvény. Több mint 12 
országból várnak delegációkat, több mint 1000 szereplő vesz majd rajta részt. A reneszánsz 
esték is megrendezésre kerül, mely a Salamon toronyban, illetve a királyi palotában egy 
koncerttel végződik majd. Kérte mindenkitől, hogy ehhez a közös munkához legyenek társak, 
hiszen csak akkor működhet, ha együttesen összefognak.  
 
Gróh Dániel: Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy jövőre a királyi palotában megkapnak egy 
termet, ahol terveik szerint szeretnék megrendezni a IX. Visegrádi Nemzetközi Babakiállítást. 
A téma Visegrád lesz, hiszen a régészeti kutatások egyértelművé teszik, hogy már 3 ezer éve 
van itt település, tehát ami 3 ezer éve történt itt Visegrádon, annak a babás 
megszemélyesítését várják mindazoktól, akik erre szívesen vállalkoznak.  
 
Bártfai István: Úgy véli, hogy ez a meghallgatás nem sok eredményre jutott. Elmondta, hogy 
annak idején ő is megszavazta a testületben a szobor állítást, melyhez úgy gondolták, hogy 
minél több pályázati pénz összefog jönni. Ez meg is történt, amit köszön a bizottságnak, de 
úgy gondolja, hogy így még mindig sokba fog kerülni ez a szobor a városnak. Ettől 
függetlenül véleménye szerint a millenniumot méltóképpen kell megünnepelni és ha kell, 
akkor valamennyi kölcsönt is fel lehet venni hozzá, de azért mérlegelni is kell, hiszen a város 
költségvetése nagyon rosszul áll, a finanszírozhatatlanság felé megy. A közmeghallgatást 
pedig jóval előbb kellet volna megtartani, hogy a véleményeket, esetleges javaslatokat be 
lehessen építeni az elképzelésekbe.  
Az anyagiakat tekintve, ha most nem is lehet megmondani tételesen, hogy mi mennyibe kerül, 
akkor a következő Visegrádi Hírekben legyen leírva.  
 
Bugermeister Ágnes: Hozzászólásában kérte a jelenlevőket, a képviselőket, hogy  
gondolkodjanak el azon, hogy vajon megtudja-e Visegrád ünnepelni ezt a millenniumot 
együtt, örömben, úgy, hogy mindenki magának érzi ezt az ünnepet? Mert véleménye szerint 
másként nincs is értelme.  
 
Bártfainé Répás Ildikó: Véleménye szerint fel kellene hívni az emberek figyelmét arra, hogy 
a  millenniumi év kapcsán mindenki tegye rendbe egy kicsit a saját környezetét, már ez is 
nagy előrelépés lenne. Esetleg kisebb közösségeket fel lehetne szólítani, hogy a millenniumi 
év kapcsán egy-egy elhanyagolt területet fogadjanak örökbe és arról gondoskodjanak, tegyék 
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rendbe, esetleg némi hozzájárulást is kaphatnának hozzá. Az volna a legfontosabb, hogy 
minden tiszta és rendezett legyen, hogy az idelátogatók ezt lássák, ha Visegrádra jönnek.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a városnak össze kellene fogni és olyan dolgokat 
megvalósítani, amelyhez kevés forrásra van szükség, de annál nagyobb elszántságra és 
akaratra. Úgy gondolja, hogy a visegrádi civil szervezeteknek ez a dolguk, akiktől számos 
hasznos ötlet meg is fogalmazódott a millennium kapcsán és az önkormányzat különösen a 
millennium évében támogatni fogja a civil szervezeteket és kezdeményezéseket. Az 
önkormányzat nyitott az ilyen fajta civil megkeresésekre és az önkormányzat azon lesz, hogy 
a megvalósításhoz szükséges forrást, anyagszükségletet biztosítja. Véleménye szerint a mai 
estén nagyon fontos és hasznos hozzászólások hangzottal el, az önkormányzat azon lesz, hogy 
ezeket hasznosítsa. Javasolta, hogy ne csak a bajban fogjanak össze, hanem az örömben is és 
próbáljanak meg egy olyan Visegrádot kialakítani 2009-re, amely boldogsággal és 
büszkeséggel tölti el a lakosokat. Kérte, hogy fogadják el, hogy ő jót akar Visegrádnak és azt 
szeretné, ha ez a település egyről a kettőre jutna. Megköszönte figyelmet, a hozzászólásokat.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester         jegyző 
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megtartott nyílt üléséről  
 
 
 

1. Önkormányzati bizottsági helyek feltöltése 
2. Beszámoló a 2008. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
3. Sportpályafejlesztésre vonatkozó 10 millió forint hasznosítása 
4. Áprily Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programjának és SZMSZ-nek 

módosítása 
5. TRT módosításra vonatkozó szerződés 
6. Fejlesztési Hitel felvétele 
7. Az ifjúsági alap II. félévi felosztása 
8. Bagi Péter vízellátási és szennyvízelvezetési kérelme nyomvonal kiépítésére a 

Rákóczi utca egy szakaszán 
9. Visegrád, Fő u. 92. sz. ingatlan elektromos vezetékkel való ellátásához tulajdonosi 

és közútkezelői hozzájárulás kiadása 
10. Visegrád, Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához tulajdonosi 

és  közútkezelői hozzájárulás kiadása. 
11. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat és 

Társulási Megállapodás módosítása, Kisbér település csatlakozási kérelme 
12. A Visegrád, HILTON Szálló termálvíz vezeték kiépítéséhez tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulás kiadása 
13. A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 
14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
15. Visegrád-parkoló rekonstrukció engedélyezési tervének tervmegújítása  
16. Egyebek  - Körzeti megbízott számára bérlakás kiutalása 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot egy napirenddel 
javasolta kiegészíteni, november 30-i határidővel pályázatot lehetne benyújtani az ágasházi 
parkoló felújítására, egy előkészítő munkát szükséges ehhez elvégezni a javaslat arra irányul, 
hogy ezt a munkát rendelje meg a testület. Kérte, aki támogatja a napirend kiegészítését, ezt 
jelezze! 
 
- Kiss Károly képviselő megérkezett –  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
211/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a „Visegrád-parkoló rekonstrukció engedélyezési 
tervének tervmegújítása” című napirendi pontot felveszi a napirendek sorába. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bártfai István: Kérte a „Sportpálya fejlesztésre vonatkozó10 millió forint hasznosítása” című 
napirend felvételét a napirendi pontok közé. Ezen kívül javasolta, hogy mivel meghívott is 
van ezen napirendhez, ezért kéri, hogy vegyék előre 3. napirendi pontként. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Bártfai István képviselő javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
212/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a „Sportpálya fejlesztésre vonatkozó 10 millió forint 
hasznosítása” című napirendi pontot felveszi a napirendek sorába. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  
 

213/2008 (X.30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét, a módosításokkal együtt 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Önkormányzati bizottsági helyek feltöltése 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az előterjesztésben összefoglalásra került a jelenlegi helyzet a bizottságok 
vonatkozásában. A Közművelődési Bizottságban Gróf Péter és Vitézné Gerstmayer Beáta 
külsős tag volt idáig, most annyi a változás, hogy képviselőként taggá váltak, tehát itt 
létszámban nincs változás. A gyakorlat az, hogy törvényi előírás szerint a bizottsági tagok 
több, mint felének képviselőnek kell lenni. Ezen kívül célszerű ha páratlan a tagok száma és 
lehetőség szerint 5 főnél ne legyen több a létszám, mert minél többen vannak, annál nehezebb 
a határozatképesség megtartása.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a múlt ülésen jelezte, hogy ebben a bizottságban szívesen részt 
venne, de mivel már ennyien vannak benne képviselők, ezért visszavonja azon szándékát, 
inkább olyan bizottságba lenne tag, ahol egyébként is létszámhiány van.  
 
Hadházy Sándor: Amennyiben nincs jelentkező a Kulturális Bizottságba, akkor itt semmi 
nem változik, csak nem lesznek kültagok, de ez nem is kötelező.  
 
Gróf Péter: Javasolta Mikesy Tamást és Schmidt Annát a Közművelődéi Bizottságba külsős 
tagként.  
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a Népjóléti Bizottságban szívesen lenne tag, ezen kívül még a 
Pénzügyiben is, ha szükséges. Bártfai Istvánt pedig javasolja az Ügyrendi Bizottság 
elnökének. 
 
Hadházy Sándor: Akkor a Pénzügyi Bizottság Kiss Károllyal kiegészülve 3 fővel már 
működő képes lesz. Az Ügyrendi Bizottságba esetleg ki kívánna még részt venni? Véleménye 
szerint érdemes azt is fontolóra venni, hogy egyáltalán szükség van-e erre a bizottságra, mert 
azt a néhány dolgot, amivel ez a bizottság foglalkozott, más bizottság is eltudná látni, ha 
nagyon szükséges.  
 
Ezen javaslat tekintetében egyetértés mutatkozott a képviselők körében 

 
Bártfai István: Jelezte, hogy mivel az Ügyrendi Bizottsági tagsága megszűnik, így szívesen 
vállal szerepet a Pénzügyi Bizottságban . 
 
Hadházy Sándor: Ezzel egyetértett, véleménye szerint kellene még egy külsős tag a 
Pénzügyibe.  
 
Bártfai István: Javasolta Karakas Csabát a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának.  
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Eőry Dénes: Elfogadta a javaslatot.  
Hadházy Sándor: A Városfejlesztési Bizottság munkájába ki szeretne esetleg 
bekapcsolódni?  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy legyenek nyitottak arra, hogy külsős tagokat keressenek ebbe 
a bizottságba, elsősorban olyanokat, akik szakmailag sokat tehetnek hozzá. 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy szívesen részt venne a Városfejlesztési Bizottság munkájában is.  
 
Hadházy Sándor: Egyet értett Kiss Károly tagságával és kérte a képviselőket, hogy 
próbáljanak még egy külsős tagot keresni ebbe a bizottságba.  
Az „Ad hoc” bizottságban is megüresedett egy hely, mely az ÁSZ jelentés vizsgálatára jött 
létre.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy ezt az ad hoc bizottságot szűntessék meg, eddig sem végzett 
úgysem tényleges munkát. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, ki Zeller Tibor ügyrendi javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
214/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete ezennel megszűnteti az Ad hoc” Bizottságát, mely az 
ÁSZ jelentés vizsgálatára jött létre.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Felkérte a jegyzőt, hogy a következő ülésre készítse elő az SZMSZ 
módosítását az elhangzottaknak megfelelően és akkor szavazhat róla a testület eben.  
 

2. tsp: Beszámoló a 2008. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Cseke László: Elmondta, hogy a beszámolót a Közművelődési Bizottság már részletesen 
megtárgyalta, ezért nem kívánja újra részletezni az ott elmondottakat. Hangsúlyozta azonban, 
hogy amint azt a beszámolójában is leírta, a játékok eredményes lebonyolítása a rendezvény 
jelenlegi méretét tekintetbe véve - a rengeteg munkán kívül – két dolog együttes meglétével 
biztosítható csak, ez pedig az, hogy ne essen az eső a rendezvény idején, a második pedig, 
hogy legyen pályázati támogatás. Ha ez megvan, akkor nyugodtan meri mondani, hogy a jövő 
évben is egy hasonló színvonalú, jó rendezvényről tud majd beszámolni. Röviden beszámolt a 
jelenleg futó pályázatokról, ahonnan forrás várható a jövő évi játékokra vonatkozóan.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a bizottság igen részletesen végig tárgyalta a beszámolót, azt 
elfogadásra javasolja. 
 
Cseke László: Elmondta, hogy sajnálatos módos a Mátyás Király Múzeum vezetőségének 
hozzáállása jelentős mértékben megnehezíti a munkájukat évről-évre.  
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Gróf Péter: Véleménye szerint meg kellene próbálni ezen segíteni összefogással.  
Cseke László: Az is furcsa dolog, hogy a kis palotajátékok sem kap helyet a palotában, hogy 
évente megrendezze ezt a szintén fontos rendezvényt.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy Rajnák László a rendezvény szervezője már megkereste 
őt, azon lesz, hogy minél hamarabb leüljenek és valamiféle együttműködést kidolgozzanak ez 
ügyben. Ha a palotában nem sikerül megrendezni, akkor keresnek neki más helyet. Tervei 
között szerepel, hogy Szőke Mátyással múzeumigazgató úrral is átbeszéli ezeket a dolgokat.  
Megkérdezte Cseke Lászlót, hogy hogyan áll most a Kht. egyenlege? 
 
Cseke László: Jelenleg 11 millió forintja van a Kht-nek, 6 millióval vette át.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez bíztató, mert egy olyan tartalékot kellene képezni, 
ami egy rossz éven átsegíti a rendezvényt. Felhívta a figyelmet, hogy a Kht felügyelő 
bizottságából most hiányzik 2 tag, ezért javasolta, hogy a következő ülésen töltsék fel a 
hiányzó helyeket és a felügyelő bizottság is értékelje az évet. Az ősszel még kerüljenek 
helyére a dolgok, úgy a költségtérítést, mint a díjazást illetően.  
 
Cseke László: Felhívta a figyelmet, hogy amint megalakul az új bizottság, tartsák szem előtt, 
hogy a Kht-nek meg kell szűnnie és át kell majd alakulnia, minél előbb el kellene ezt intézni. 
A testületnek kell majd eldöntenie, hogy milyen formában akarja továbbműködtetni a Kht-t.  
 
Hadházy Sándor: Ezzel egyetértett, megkérte a jegyző asszonyt, hogy ezt készítse elő a 
következő ülésre. A beszámoló egyébként rendkívül pozitív mérleget mutat, ezért köszönetét 
fejezte ki elsősorban Cseke Lászlónak valamint valamennyi kollégájának, akik részt vettek 
ebben a munkában. Külön köszönetet mondott Zeller Tibornak, hogy az idei palotajátékok 
pénzügyi megalapozásában igen jelentős eredményt tudott elérni.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
215/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a 2008. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. tsp: Sportpályafejlesztésre vonatkozó 10 millió forint hasznosítása 

Előterjesztő: Bártfai István képviselő (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Bártfai képviselő úr javasolta, hogy a Tourist Projekts által felajánlott első 
10 millió forintot az általa összeállított indítványa alapján használják fel.  Elmondta, hogy az 
önkormányzat az elmúlt ülésen hozott döntés értelmében írta alá a szerződést és éppen a 
tegnapi napon adta át a részletes költségvetést a Tourist Projekts számára. A pakoló 
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kialakítása szerepel az első helyen, tehát ennek az előterjesztésnek megfelelően készült el a 
szerződés és annak melléklete is.  
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a képviselő úr által javasolt büfé alapberendezése nem szerepelt 
a szerződésben így konkrétan, de lehet, hogy a berendezésbe ez is beletartozik. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Nem, ez nem tartozik bele, szó sem volt büfé berendezésről.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a büfé vonatkozásában például a vizesblokkok kialakítására, 
tehát alap felszerelésekre gondolt, hiszen igény van rá, szeretnék már használni. A 
tereprendezést nagyon jó volna még most ősszel megcsinálni, hogy tavasszal lehessen 
füvesíteni.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a városgazdálkodási csoporttól azt kérte, hogy egyszer 
menjenek át a terepen, szedjenek össze mindenféle vasat, drótot, szemetet, végezzenek egy 
durva tereprendezést, úgy tudja, hogy ezt el is végezték.  
Álláspontja szerint a képviselő úr javaslata egyébként is a szerződés mellékletét képezi, a büfé 
berendezését pedig akkor lehet érdemben tárgyalni, ha készül rá egy költségvetés.  
 
Bártfai István: A tereprendezés viszont nincsen benne, azt a Kht képtelen megcsinálni, ezt 
kb 1,5 millió forint lenne, nem férne bele a parkoló költségeibe? 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint 1,5 millió semmiképpen nem fér bele. Ha vannak ilyen 
típusú igények, akkor azokat részletesen ki kell dolgozni a következő ülésre és akkor el lehet 
dönteni, hogy mi az, amit az önkormányzatnak mindenképpen meg kell csinálni és mi az, 
amit más forrásból kell finanszírozni. Véleménye szerint erről most nincs értelme szavazni.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Kérte a képviselő urat, hogy ne rendszeresen az ülésre terjessze 
be az ilyen jellegű témákat, mert rendszerint nem tud érdemben vitatkozni róla a testület. 
Kéri, hogy a jövőben a bizottsági elnöki ülésekre nyújtsa be, hogy a testületi ülés előtt még a 
kompetens bizottságok is meg tudják tárgyalni.  
 
- Eőry Dénes képviselő távozott az ülésteremből -  

 
4. tsp: Áprily Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programjának és SZMSZ-nek 

módosítása 
Előterjesztés: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Schmidt Anna iskolaigazgató: Röviden ismertette a végrehajtott módosításokat, melyek az 
anyag elektronikus formájában pirossal vannak jelölve.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy még nem lehet tudni pontosan a jövő évi kondíciókat, de 
az már most biztosan tudható, hogy drasztikusan csökkeni fog az állami hozzájárulás, a 
normatíva ezért az a szándéka, hogy nézzék át az iskola kérdését az elejétől a végéig. 
Véleménye szerint újra kell gondolni és el kell dönteni, hogy mi az, amit az önkormányzat 
föltud és föl is akar vállalni és mi az, amit újra kell értékelni. Azt szeretné, ha egy külsős cég 
átvilágítaná az intézményeket, óvodát, iskolát, művelődési házat és letenné a testület asztalára 
az eredményt és annak tükrében hozhatná meg a testület a döntéseket. Nyilván valóan ez a 
jövő tanévtől lesz esedékes.  
 
Schmidt Anna: Elmondta, hogy a pedagógiai program elfogadása már igen sürgős lenne, de 
az SZMSZ tárgyalását el lehet napolni, azzal egyet tud érteni, de esetleg a létszám kérdéseket 
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ki lehet venni belőle és lehet azt is mondani, hogy majd a költségvetési rendelet határozza 
meg az álláshelyek számát.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az SZMSZ-t most ne tárgyalják, csak a pedagógiai 
programot. Bizottsági álláspont van? 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság tárgyalta a pedagógiai 
programot, különösebb észrevétel nem volt.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ő is azon a véleményen van, hogy részletesen át kell gondolni 
magát a pedagógiai programot is, hiszen ebben is vannak olyan tételek, amelyeknek 
költségvetési vonzata van, ilyen például az osztálykirándulások szervezése. Itt például el kell 
tudni dönteni azt, hogy például a jövőben a szülői munkaközösség összefog és ők szervezik 
meg a kirándulást, ők finanszírozzák értelemszerűen, eldönthetik, hogy hány naposat 
szeretnének, de ebben az esetben természetesen nem lehet kötelezővé tenni. Jelenleg az a 
szabály van érvényben, hogy ha a pedagógiai programban felvállalnak valamit, akkor arra a 
fedezetet  a költségvetésben biztosítani kell.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy – amennyiben az igazgatónő is egyetért ezzel – most 
vegyék le a napirendről a pedagógiai programról szóló döntést is, azonban az iskola 
átvilágítását gyorsítsák föl és annak tükrében, valamint az iskola kollektívája által kidolgozott 
javaslatok alapján dolgozzanak majd ki egy olyan programot, ami szakmailag is megfelelő 
lesz és finanszírozható is egyben.  
 
Schmidt Anna: Egyetértett a polgármester úr javaslatával.  
 
Hadházy Sándor: Reményei szerint a következő testületi ülésen érdemben tudnak majd 
tárgyalni erről.  
 

5. tsp: TRT módosításra vonatkozó szerződés 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Városfejlesztési Bizottság már megtárgyalta az ügyet, felkérte a 
főépítészt, hogy amennyiben szükséges egészítse ki az előterjesztést. 
 
Borosházy Tamás: Elmondta, hogy kiegészítést nem kíván tenni, amennyiben kérdés van, 
arra szívesen válaszol, de úgy gondolja, hogy a testület már tisztában van a részletekkel.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy nem tudja, tudnak-e felelős döntést hozni úgy, hogy nem látták 
a térkép részleteket. Miért kell most megint 3.800.000 Ft-ot kifizetni a tervezőknek? 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy nem érti miért van szükség most újra ezekre az 
átminősítésekre, annak idején, mikor elfogadták a szabályzatot, azt mondták, hogy minden 
védhető lesz.  
 
Borosházi Tamás: Elmondta, ő is azt az információt kapta, hogy minden védhető, de ezzel 
sajnos a jogászok sem tudnak mit kezdeni és tele van az önkormányzat kártérítési perekkel. 
Véleménye szerint a Szabályozási Tervet felül kell vizsgálni, meg kell nézni, melyek azok a 
jogi passzusok, ami által az önkormányzat védve van, mert amíg ez nincs meg, addig nem 
tudnak a perekkel mit kezdeni.  
 
Bártfai  István: Jelezte, hogy jó lenne, ha a képviselők megkaphatnák azt a listát, hogy éppen 
kivel pereskedik az önkormányzat.  
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Eőryné Dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az önkormányzat jogásza foglalkozik ezekkel az 
ügyekkel, de egyetért abban a főépítész úrral, hogy először a szakmai kérdéseket kell 
letisztázni, ezt egyébként az ügyvéd úr is kérte. Ezeket kell először tisztán látni, hogy 
valamelyest meg lehessen jósolni, hogy milyen kimenetele lesz ezeknek az ügyeknek, bár erre 
még nagyon kevés joggyakorlat van, tehát nagyon nehéz előre megmondani ezt.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását zárt ülés keretében 
tárgyalják tovább és a sajtót megkéri, hogy ezt a napirendet ne hozza nyilvánosságra. Kérte, 
aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
 

216/2008 (X.30.) számú 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete a „TRT módosításra vonatkozó szerződés” című 
napirendi pont tárgyalását zárt ülés keretében kívánja lefolytatni.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Eőry Dénes képviselő visszatért az ülésterembe -  

 
6. tsp: Fejlesztési Hitel felvétele  

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Erről már a múlt ülésen döntött a testület, azonban a bankkal történt 
egyeztetés után kiderült, hogy egy kis módosítást igényel a döntés, ezeket tartalmazza az 
előterjesztés. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy megszavazza most ezt a hitelfelvételt, de kéri a hivatalt, hogy 
a költségvetés tervezésénél próbáljon meg minél jobban a takarékoskodásra törekedni.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy eddig is nyitott volt minden javaslatra a költségvetés 
kapcsán, és szeretné, ha nem csak a pénz elköltésére lennének javaslatok, hanem arra is hogy 
hogyan lehetne a bevételeket növelni.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben 
szereplő 1.) határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
218/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
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1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6,5 Millió Ft összegű hitel OTP 
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
A hitel célja:  
1. hitelcél Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok: 
 1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások 
- Visegrád város, Schulek u. szennyvízvezeték-és házibekötések beállása  6,5 MFt 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre. 
 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.  
 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik az 1990. évi LXv. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
 
    Felelős: Hadházy Sándor polgármester 
    Határidő: 2008. november 05. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az előterjesztésben szereplő 2.) határozati javaslatot támogatja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat  

nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
219/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14,5 Millió Ft összegű hitel OTP 
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
A hitel célja:  
2. hitelcél Általános beruházási célok 
 
2.3. Közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, 
korszerűsítése 
- Visegrád város, Berkenye u. közvilágítással való ellátása, kivitelezése, és tervezése,    1 MFt 
 
2.9. Egyéb, az Ötv. által a helyi önkormányzatok számára előírt kötelező és önként 
vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 
- Művelődési ház felújítása,  2 MFt 
- Visegrád Város fennállásának 1000. évfordulójára "Életfa" c. kőplasztika közterületen való 
elhelyezése 11,5 MFt 
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre. 
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3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.  
 
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik az 1990. évi LXv. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
    Felelős: Hadházy Sándor polgármester 
    Határidő: 2008. november 05. 

7. tsp: Az ifjúsági alap II. félévi felosztása 
Előterjesztő: Dobri Imre Közművelődési Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Sajnos Dobri Imre képviselő úr most nincs jelen, de a 
Közművelődési Bizottság megtárgyalta a témát. Összesen 3 db pályázat érkezett be. Egy az 
iskola részéről, egy Bártfainé Répás Ildikó részéről, illetve Bertényi Ildikó részéről. A 
bizottság javasolja, hogy az iskolának 100.000 Ft-al, Bártfainét 50.000 Ft-al, Bertényi Ildikót 
pedig szintén 100.000 Ft-al támogassák az alapból.  
 
Bártai István: Elmondta, hogy a bizottság részéről elhangzott egy olyan igény, hogy azokat a 
torna eszközöket, amit Bertényi Ildikó megvásárol, az a Sziget Egyesület tulajdonába 
maradjanak. 
 
Hadházy Sándor: Ha a Sziget Egyesület ezt vállalja, akkor ezzel egyetért, de a használatot és 
az egyéb feltételeket írásba kell foglalni, hogy ebből ne legyen probléma.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
220/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete – a Közművelődési, Ifjúsági- és Sport Bizottság 
javaslata alapján – az ifjúsági alap II. félévi keretét a következő képpen osztja fel a 
pályázók között: 
 
Áprily Lajos Általános Iskola részére:  100.000 Ft 
Bártfainé Répás Ildikó részére:     50.000 Ft 
Bertényi Ildikó részére:   100.000 Ft 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
8. tsp: Bagi Péter vízellátási és szennyvízelvezetési kérelme nyomvonal kiépítésére a 

Rákóczi utca egy szakaszán 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ezt a kérdést már egyszer tárgyalta a testület, akkor azonban bizonyos 
kérdések felmerültek, melyek azóta tisztázódtak és így a kérelem támogatható.  
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Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ezt a beruházást a hivatal fokozott figyelemmel kövesse 
nyomon, hiszen a hivatal területén valósul meg a beruházás.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy ez kerüljön bele a határozatba is.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a javaslatot a módosítással együtt elfogadja ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat  

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
 

221/2008 (X.30.) számú 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, Rákóczi utca 262 hrsz. ingatlan 
vízellátása és szennyvízelvezetése érdekében a nyomvonal kiépítéséhez hozzájárul, a 
szükséges tulajdonosi és útkezelői hozzájárulást megadja, azzal a feltétellel, hogy a 
vezeték úgy készüljön, hogy a szomszédos ingatlanról a későbbi ráköthetőség biztosítva 
legyen.  Mint az út tulajdonosa, az önkormányzat kéri, hogy a vízelvezetés és a megfelelő 
tömörítés kialakítására kerüljön.  Kivitelező a munkaárok megnyitásáról bejelentésre 
köteles. A helyszíni viszonyoknak megfelelő állapot kerüljön létrehozására a kivitelezés 
elkészülte után az új hálózati rész az Önkormányzat kezelésébe kerül.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9. tsp: Visegrád, Fő u. 92. sz. ingatlan elektromos vezetékkel való ellátásához 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
 

222/2008 (X.30.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, Fő u. 92. sz. ingatlan elektromos 
vezetékkel való ellátása érdekében a földkábel kiépítéséhez hozzájárul, a szükséges 
tulajdonosi és útkezelői hozzájárulást megadja. Tekintettel arra, hogy a földkábelt az út 
alatt átfúrással kell átvezetni, az építési engedélyben ki kell kötni a kivitelezés utáni 
eredeti állapotnak megfelelő helyreállítást. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
 

10. tsp: Visegrád, Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához 
tulajdonosi és  közútkezelői hozzájárulás kiadása. 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
223/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, Rákóczi u. 4. sz. ingatlan villamos 
energia ellátása érdekében a vezeték kiépítéséhez hozzájárul, a szükséges tulajdonosi és 
útkezelői hozzájárulást megadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11. tsp: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat 

és Társulási Megállapodás módosítása, Kisbér település csatlakozási kérelme 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
224/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Duna-Vértes Köze 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának az előterjesztésben szereplő határozatával 
és jóváhagyóan elfogadja a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítását, valamint 
Kisbér csatlakozási kérelmét. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

12. tsp: A Visegrád, HILTON Szálló termálvíz vezeték kiépítéséhez tulajdonosi és 
közútkezelői hozzájárulás kiadása 



2008. október 30. 

 14 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság  elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
225/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a Visegrád, HILTON Szálló termálvízzel való 
ellátása érdekében a  vezeték kiépítéséhez hozzájárul, a szükséges tulajdonosi és 
útkezelői hozzájárulást megadja, azzal a kikötéssel, hogy a kútra való rákötésnél a már 
meglévő vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell azok sérülésmentessége érdekében. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13. tsp: A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységéről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
A témával kapcsolatban hozzászólás nem volt.  
 

14. tsp: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Bártfai István: Hogy áll az árvíz pályázat? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az írásbeli kérdéseket megválaszolták, de a pályázat 
kiírója kér még egy személyes konzultációt is, egyenlőre olyan információk vannak, hogy 
kevés pályázat érkezett be, hamarosan döntés is várható, de hangsúlyozta, hogy ez még csak 
az első forduló, ahol a szándék támogatásáról döntenek és az előkészítésre fognak pénzt adni 
pozitív elbírálás esetén.  
Mivel egyéb kérdés nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
226/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
15. tsp: Visegrád-parkoló rekonstrukció engedélyezési tervének tervmegújítása  

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az Ágasházi parkolóra, a Platán sorra és a hozzá tartozó nagy parkra 
annak idején készült egy engedélyezési dokumentáció, amely kétszer szerepelt a Norvég Alap 
pályázati rendszeren, sajnálatos módon mindkétszer lemaradt. Most megnyílt egy másik 
pályázati lehetőség a parkoló fejlesztésre és itt nem várható nagy tömeg. A pályázati keret 80 
millió forint. Ahhoz, hogy a pályázaton indulni lehessen ezt a meglévő tervet kicsit át kellene 
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módosítani, a tervezővel meg kell állapodni, ennek a költségére tett ajánlatot a társaság. A 
pályázat beadási határideje november 3., amelyet valószínűleg meghosszabbítanak. A tervező 
egyébként már dolgozik ezen a módosításon, holnapra el is készül. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a javaslatot, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
227/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete  pályázatot nyújt be a KMOP-2008-2.3.1/C jelű, 
„Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázati felhívásra. A pályázat 
benyújtásához szükséges tervek aktualizálásával megbízza a tervezőt. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16. tsp: Egyebek 

 
Tájékoztatás a Tourist Projekts 2000 Kft. házszám illetve utcanév igényléséről 

 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Tourist Projekts 2000 Kft 
megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy szeretnék, ha a Hilton szálloda kaphatna 
egy utca nevet és egy házszámot. Ezt teljes egészében támogatja, ezért úgy gondolja, hogy ez 
majdan legyen valamilyen tér és értelemszerűen 1-es házszám. Javasolta, hogy fel kellene 
mérni, hogy esetleg a Gázműveknek vagy a kórháznak nincs-e ilyen jellegű igénye és akkor 
ezt a kérdést egyben lehetne kezelni. Megkérte a jegyző asszonyt, hogy ezt a következő ülésre 
terjessze elő.  
 
Körzeti megbízott számára bérlakás kiutalása 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet, hogy Németh Károly körzeti megbízott 
a hónap végével befejezi tevékenységét, az utódja már megvan, aki a Sziget utcai bérlakást 
ugyanúgy igényelné. Ahhoz, hogy vele szerződést tudjon kötni az önkormányzat, kéri a 
testület megerősítő támogatását, hogy azt a lakást kiutalja neki.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja jegyző asszony által felvázoltakat, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének  

 
228/2008 (X.30.) számú 

HATÁROZATA 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sziget u. 11. szám alatti 
önkormányzati bérlakáshoz a 11/1 számú lakás bérleti jogát Bátka Szabolcs körzeti 
megbízott számára, 2008. október 1-tőlbiztosítja, a 8/2001 (IX.13.) számú 
Önkormányzati rendelet vonatkozó szabályainak megfelelően. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Képviselői fogadóóra megtartásának felvetése 

 
Gerstmayer Bea: A tegnapi közmeghallgatás kapcsán javasolta, hogy egy kicsit javítani 
kellene az önkormányzat kommunikációján a lakosság felé és akkor talán nem így 
fejeződnének be a közmeghallgatások, ahogyan tegnap is. Véleménye szerint legalább 
havonta egyszer valamilyen fórumot kellene csinálni a képviselőknek, ahol betudnának 
számolni az éppen folyó ügyekről, illetve a választók a problémáikat is elmondhatnák.  
 
Zeller Tibor: Jónak tartja az ötletet, mindig ott lehetne néhány éppen ráérő képviselő.  
 
Hadházy Sándor: Ezt jó ötletnek tartja, támogatja, a visegrádi Hírekben is meg kellene 
hirdetni.  Mivel több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte, az ülést bezárta.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester          jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   17/2008. 
Rendelet száma:  14-19/2008 
Határozatok száma:  249-278/2008 
     
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én 

megtartott nyílt üléséről  
 
 
1. Alpolgármester választása, önkormányzati bizottsági helyek feltöltése, SzMSz 
módosítása 
2. Tájékoztató a költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
3. A 2009. évi költségvetési koncepció 
4. Helyi adó-rendelet módosítása 
5. Szemétszállítási díj bevezetése, kaposvári árajánlat 2009. évre 
6. Belső ellenőrzés 2009. feladatterv jóváhagyása 
7. EU-s pályázati szabályzat jóváhagyása 
8. Lakások és helységek bérletéről valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet 
módosítása 
9. Az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló rendelet 
módosítása 
10. A közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 
11. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet 
módosítása 
12. Tájékoztató az ez évi beruházások megvalósításáról  
13. Pro Visegrád Kht. átalakulása és FB tagság feltöltése 
14. Általános Iskola Pedagógiai Program és SzMSz jóváhagyása 2008-2009 tanévre, 
valamint teljeskörű átvilágításra vonatkozó ajánlat jóváhagyása, Alapító Okirat 
módosítása 
15. A Hilton szálló utca, házszám meghatározása 
16. Állásfoglalás a regionalis viziközművek kormány által tervezett összevonása és 
privatizációja ügyében (MÖSZ kezdeményezés) 
17. Képviselő-testület 2009. évre vonatkozó munkaterve 
18. Idősek Karácsonya 
19. Polgármester tájékoztatója a két ülés közti tevékenységéről 
20. Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
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21. Keresztelő Szent János Alapítvány névhasználati kérelme 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 27-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 

 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 

   
 

Jegyzőkönyvvezető: 

     

Gábris Gabriella 
 
 

 
Távol maradt: 

 
  Képviselő:   

Gróf Péter 
 

 
Meghívottak: 

 
     Fótos Tünde pénzügyi oszt. vez. 
     Variházy Orsolya adóügyi ea. 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 8 fővel jelen van, 
határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz egy kiegészítő javaslatot 
tett, a Keresztelő Szent János Alapítvány névhasználati kérelmére vonatkozóan. Kérte, aki a 
napirend kiegészítését támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

249/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés napirendjének 
kiegészítését jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a kiegészített napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

250/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés módosított napirendjét 
jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1. tsp: Önkormányzati bizottsági helyek feltöltése, SZMSZ módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Már az elmúlt ülésen is foglalkozott ezzel a témával a testület, jó volna 
dönteni a bizottsági helyek felöltéséről, hogy a bizottságok megfelelőképpen tudjanak működni. 
Ezen túlmenően megfogalmazott egy kiegészítő javaslatot, mely arra irányul hogy Dobri Imre 
képviselő urat alpolgármesteri címmel bízzák meg, annak érdekében, hogy millenniumi 
rendezvényeket, illetve a kulturális eseményeket jobban előtudják készítetni. A képviselő úr 
már az elmúlt időszakban is rendkívül nagy munkát végzett, ezért fontosnak tartja, hogy 
adjanak a kezébe eszközöket is, amellyel ezt a munkát hatékonyabban tudná elvégezni. Kérte a 
testületet, hogy támogassa Dobri Imre alpolgármesterré kinevezését.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Tájékoztatta a testületet az alpolgármesteri tisztséggel összefüggő 
jogszabályi vonatkozásokról, mely szerint 2000 fős lakosság szám alatti településen társadalmi 
megbízatású alpolgármester választható a polgármester javaslatára. Ha a testület úgy dönt, hogy 
alpolgármestert választ – egyet vagy akár többet is – akkor ezzel tiszteletdíj megállapítására is 
lehetősége van, ami nem jelent kötelezettséget. Ennek szorzószáma 4,5-6,5 között van, melyet a 
köztisztviselők számára megállapított illetményalappal (jelenleg 38.650 Ft) kell összeszorozni, 
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így kerül megállapításra a havi tiszteletdíj.  Emellett az alap tiszteletdíj 10-20%-nak megfelelő 
havi költségtérítést is megállapíthat számára a testület. Az alpolgármester választás titkos 
szavazással történik, ehhez most egy „ad hoc” bizottság megalakítására van szükség, aki 
lebonyolítja a szavazást.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a tiszteletdíj megállapítását helyesnek tartja, de azzal nem ért 
egyet, hogy emiatt a város plusz költségekbe verje magát. Mi az elképzelés ezzel kapcsolatban? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a két alpolgármester között nem kíván különbséget tenni, 
tehát ugyanazt a juttatást javasolja, mint Kalotai Árpád alpolgármester úrnak.  
 
Zeller Tibor: De plusz költségeket nem kellene a jövőre vonatkozóan vállalni.  
 
Hadházy Sándor: Ez valóban így van, hogy plusz költséget jelent, azonban egy olyan 
kiemelkedő feladata is van az önkormányzatnak, amit szeretne sikeresen lebonyolítani.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy szükségtelennek tart két alpolgármester alkalmazni 
Visegrádon.  
 
Kiss Károly: Megjegyzésként elmondta, hogy az elmúlt ülésen az volt az indok, hogy azért ne 
döntsenek a bizottsági helyekről, mert csak nyolcan vannak, most is csak ennyien vannak és 
mégis lehet dönteni a bizottsági helyekről is meg az alpolgármesteri tisztségről. 
Egy ilyen kis létszámú településen két alpolgármestert soknak tart, igazából még egy is sok, 
mert egy polgármester el tudja végezni a feladatát egy ilyen körzetben. Az ezzel együtt járó 
plusz kiadásokat pedig pláne nem támogatja.  
 
Mezei Anna: Véleménye szerint az elkövetkezendő év elég megterhelő lesz az egész testület 
számára, de különösen sok feladatot vállal az emlékbizottság, melynek vezetését szintén Dobri 
Imre látja el. Ezért úgy gondolja, hogy ez mindenképpen indokolttá teszi, hogy ehhez a 
feladathoz hatáskört is adjanak. A tiszteletdíj kérdésében is egyetért polgármester úrral, hogy 
ezt a munkát anyagilag is elismerje a testület.  
 
- Eőry Dénes képviselő megérkezett az ülésterembe -  

 
Vitázná Gerstmayer Beáta: Elmondta, hogy egyet ért azzal, hogy Dobri Imre munkája 
valamilyen módon legyen elismerve anyagilag, de két alpolgármester alkalmazását túlzásnak 
tartja. Nincs más lehetőség arra, hogy valamilyen más módon kerüljön kompenzálásra a 
munkája? 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy más megbízatási forma nincs erre vonatkozóan. Ha 
nem választják meg alpolgármesternek, akkor továbbra is, mint bizottsági elnök van ehetősége 
intézkedni. De egy bizottsági elnöki tisztség nem ugyanaz, mint egy alpolgármesteri tisztség, 
nem ugyanazokkal a jogosítványokkal jár.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az nem volna jó, ha bizottsági elnökök között 
különbséget tennének és amennyiben nem bízzák meg a képviselő urat alpolgármesteri 
tisztséggel, akkor a hivatali apparátus használata továbbra sem oldódna meg.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint, akkor azt kell eldönteni, hogy ki legyen az alpolgármester. 
 
Hadházy Sándor: Ezt a kérdést nem tudja eldönteni a testület, azt a kérdést tudja eldönteni, 
hogy akarja-e Dobri Imrét alpolgármesternek vagy nem? 
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Kiss Károly: Amennyiben megválasztásra kerül Dobri Imre, akkor meddig szólna a 
megbízatása? 
 
Hadházy Sándor: A ciklus végéig.  
 
Eőry Dénes: Véleménye szerint a díjazásra később is vissza lehet térni, elmondta, hogy Dobri 
Imre eddig is valóban sokat dolgozott és hogy ezt a munkát továbbra alpolgármesterként 
végezhesse, ezt támogatni tudja.  
 
Zeller Tibor: Továbbra is hangsúlyozta, hogy véleménye szerint ez az önkormányzat többb 
személyi kiadást már nem vállalhat be a jövőre nézve, de ha mégis alpolgármesterré választják 
Dobri Imrét, akkor nézzék meg azt, hogy esetleg a többi képviselő miről tud lemondani az ő 
javára.  
 
Hadházy Sándor: Mivel minden évben az illetmények megállapítása a költségvetés 
elfogadásával történik, ezért azt javasolja, hogy – amennyiben Dobri képviselő úr is elfogadja – 
akkor az ő illetményét most ne határozzák meg, hanem a költségvetési rendelet 
meghatározásakor állapítsák meg visszamenőleg is az ő illetményét. A polgármesteri tisztségről 
azért volna célszerű most dönteni, mert a bizottsági helyek kérdése is napirenden van és az 
alpolgármester nem vehet részt a bizottságok munkájában, tehát ez érinti a bizottságok 
összetételét is.  
Mivel egyéb javaslat illetve hozzászólás nem volt, javasolta a testületnek, hogy Dobri Imrét 
válassza meg alpolgármesternek a tiszteletdíját pedig a jövő évi költségvetés elfogadásakor 
visszamenőleg 2008. december 1-i hatállyal állapítsa meg. A választás lebonyolításához „ad 
hoc” bizottság létrehozását indítványozta. A bizottság tagjai: Eőry Dénes, Zeller Tibor és Kiss 
Károly.  Felkérte a bizottságot a szavazás lebonyolítására, erre az időre szünetet rendelt el.  
 

- szünet után  –  

 
Hadházy Sándor: Felkérte a szavazást bonyolító „ ad hoc” bizottság elnökét ismertesse a 
szavazás eredményét. 
 
Eőry Dénes: Tájékoztatta a testületet, hogy 7 igen szavazat és 2 nem szavazat mellett a 
Képviselő-testület Dobri Imrét alpolgármesterré választotta.  
 
- Ezt követően az alpolgármester letette az esküt. - 

 
Hadházy Sándor: A bizottsági helyek felöltése következik. 
 
Vitézné Gerstmayer Beáta: Jelezte, hogy a Népjóléti Bizottság munkájában szívesen részt 
venne.  
 
Bártfai István: A Közművelődés, Ifjúsági- és Sport Bizottságba javasolta külsős tagként Zeller 
Mártont, vele beszélt és vállalja is. A Pénzügyi Bizottságba javasolt Karakas Csaba viszont 
jelezte, hogy mégsem tudja vállalni a külsős tagságot.  
 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy jelenleg 2 bizottságnak, a Pénzügyinek és a 
Közművelődésinek nincs elnöke, itt majd a bizottság tagjainak maguk közül kell elnököt 
választaniuk. Mivel több javaslat nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. A személyi 
kérdésekről külön-külön célszerű szavazni, tehát sorrendben az előterjesztés szerint fogja 
feltenni szavazásra a személyeket.  
Kérte, aki egyetért azzal, hogy Gróf Péter képviselőként a Közművelődési Bizottságba 
tagsággal venne részt, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

252/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottságba ezennel tagnak választja Gróf Péter képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azzal, hogy Vitézné Gerstmayer Beáta képviselőként a 
Közművelődési Bizottságba tagsággal venne részt, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
253/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottságba ezennel tagnak választja Vitézné Gerstmayer Beáta képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 

Hadházy Sándor: Ki támogatja Zeller Márton külsős taggá választását a Közművelődési 
Bizottságba? 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

254/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottságba ezennel külsős tagnak választja ifj. Zeller Mártont. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, Vitézné Gerstmayer Beáta tagságát a Népjóléti 
Bizottságba ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

255/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottságba ezennel tagnak 
választja Vitézné Gerstmayer Beáta képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, Kiss Károly tagságát a Népjóléti Bizottságba ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
256/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottságba ezennel tagnak 
választja Kiss Károly képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, Kiss Károly tagságát a Pénzügyi Bizottságba ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
257/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságba ezennel tagnak 
választja Kiss Károly képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, Bártfai István tagságát a Pénzügyi Bizottságba ezt 
jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
258/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságba ezennel tagnak 
választja Bártfai István képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 

Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, Kiss Károly tagságát a Városfejlesztési, 
Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi Bizottságba ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
259/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és 
Környezetvédelmi Bizottságba ezennel tagnak választja Kiss Károly képviselőt. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a bizottsági helyek változása maga után vonja az 
SZMSZ módosítását, melyről szintén szükséges döntenie a testületnek. Az előterjesztés 
tartalmazza a változtatásokat.  
 
Hadházy Sándor: Több hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a testületet. Felhívta a 
figyelmet, hogy rendelet módosítás lévén, az elfogadáshoz minősített többség szükséges, kérte, 
aki az SZMSZ módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 14/2008 (XI. 27.) számú „A Képviselő-testület s szervei szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 

2. tsp: Tájékozató a költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Fótos Tünde: Röviden összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat.  Felhívta a figyelmet, hogy 
a könyvvizsgálói vélemény most került kiosztásra, mivel az előterjesztés időpontjában az még 
nem állt rendelkezésre.  A könyvvizsgáló véleménye szerint a ¾ éves beszámolót a pénzügyi 
osztály megfelelően állította össze és alkalmas arra, hogy a testület megfelelő tájékoztatást 
kapjon a gazdálkodásról. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
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Hadházy Sándor: Több hozzászólás nem volt, kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
260/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. I.–III. 
negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót 484.961 eFt. bevétellel, és 
477.007 eFt. kiadással, mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Fótos Tünde: Elmondta, hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan szükséges módosítani a 2008. évi 
költségvetési rendeletet is, mivel változott a főszám.  
 
Kiss Károly: Jelenleg 28 fővel működik a Polgármesteri Hivatal, egyébként pedig 32 fő a 
megengedett létszáma. A bérek esetében viszont úgy tűnik, hogy mind a 32 fő bére fel van 
használva. Lehetséges ez? 
 
Fótos Tünde: Véleménye szerint ez azért lehet így, mert jelenleg 2 fő felmentési idejét tölti.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Hozzátette, hogy a másik ok az, hogy a tavasz folyamán a 
Közigazgatási Hivatal által lefolytatott ellenőrzés során észrevételt tettek, hogy a pénzügyi 
vezető bére nem az SZMSZ-ben meghatározott vezetői szintnek megfelelően volt besorolva és 
ezt korrigálni kellett és mivel nem volt előre betervezve, ez okozhat eltérést.   
 
Kiss Károly: Elmondta, olyan javaslattal szeretne élni a jövő évi költségvetés tervezése 
kapcsán, hogy ne vegyenek fel hitelt, csak fejlesztésre és azt is csak akkor, ha azt nyertes vagy 
vélhetően nyerő pályázat indokolja.  
 
Hadházy Sándor: Erről majd a koncepció kapcsán szavazhat a testület, most viszont a rendelet 
módosítás van napirenden.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a vitát lezárta, 
szavazásra kérte fel a testületet. Felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó az 
elfogadáshoz minősített többség, azaz 6 igen szavazat szükséges.  
Kérte, aki a 2008. évi költségvetési rendelet módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 15/2008 (XI. 27.) számú „az önkormányzat és intézményei 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 

3. tsp: A 2009. évi költségvetési koncepció 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy a 2009. évi költségvetés tervezése 
elkezdődött, bizonyos előkészületeket már elvégzett a pénzügyi osztály, illetve az 
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intézményvezetők. Elmondta, hogy az intézményvezetőkkel külön-külön tárgyalást folytatott és 
kérte tőlük, hogy törekedjenek arra, hogy ahol nyugdíjas foglakoztatás van, ott próbáljanak meg 
nyugdíjaztatni. Kérte azt is az intézményvezetőktől, hogy tekintsék át az intézmény működését 
és próbálják meg a költségtakarékos gazdálkodást elősegíteni azzal, hogy javaslatokat 
fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megtakarításokat elérni. Minden 
intézményvezető ennek eleget is tett, melynek egy része be is épült a koncepcióba. Ezen 
túlmenően természetesen a képviselő testület is megfogalmazhat további javaslatokat. Az 
iskolára vonatkozóan folyamatban van az átvilágítás, melyet egy külső szakértő fog elvégezni 
és annak tükrében lehet az iskolára vonatkozóan döntéseket meghozni, ami értelemszerűen már 
csak a jövő év szeptemberétől esedékes. Főleg az iskola esetében a költségek messze 
meghaladják az álam által biztosított normatívákat és az egyéb bevételekből sem teljesülnek 
források, ezért igen jelentős egyéb önkormányzati forrást igényel az iskola fenntartása. 
Elmondta, hogy jegyző asszonnyal közösen áttekintették a hivatal létszámát is és itt is arra 
törekszenek, hogy megtakarításokat érjenek el. Itt azt is át kell gondolni, hogy bérkiegészítések 
és különböző juttatások milyen mértékben és formában adhatóak a dolgozóknak és várhatóan a 
jövő évben a juttatások nemcsak reálértéken, hanem nominálisan is csökkenni fognak. Az 
látható, hogy a jövő évben az ideihez képest is 10%-os forráscsökkenés várható, tehát egyetért 
Kiss Károly képviselő úr azon javaslatával, hogy a jövő évben törekedjenek arra, hogy a lehető 
legkevesebb hitelt vegyék csak fel. A bevételi források bővítésére is megpróbáltak lépéseket 
tenni, egyrészt a meglévő vagyon hasznosításával kellene komolyabban foglalkozni. Ezen 
túlmenően úgy gondolja, hogy a helyi adók tekintetében is lehetnek még tartalékok, főként a 
telekadó és építményadó vonatkozásában. Megkezdi működését a Royal Apartman Hotel és a 
Hilton szálló is 2009-ben, ez elég jelentős többletbevételt hozhat, de ezeket még pontosítani 
szükséges. El kell gondolkodni azon is, hogy tartható-e az, hogy továbbra is ingyenes legyen a 
hulladékszállítás Visegrádon. A koncepcióba természetesen pontos számokat még nem lehetett 
beállítani, mert a parlament is még csak a sarokszámokat fogadta el és nagyok a 
bizonytalansági tényezők.  
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a koncepcióhoz tett javaslatát a hitelfelvételre vonatkozóan, 
visszavonja, mert látja, hogy ez egyébként is benne van. A koncepcióval egyetért, mert látja, 
hogy valóban a takarékoskodás a fő cél. A művelődési ház és az óvoda esetében nem lenne 
szükség egy átvilágításra? 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerit ott nem nagyon vannak tartalékok, mert a bérköltség 
adott, ott is szóba jöhet a nyugdíjazás, de egyébként ott inkább létszámhiány van. A 
programokon lehet maximum takarékoskodni, azt kell eldönteni, hogy bizonyos programok 
kellenek vagy sem. Az óvodánál sem látja értelmét az átvilágításnak, mert az már így is nagyon 
feszes keretek között működik.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy az iskola vonatkozásában a zeneiskolai oktatás esetében meg 
kellene nézni, hogy hogyan lehetne differenciálni a jobb tanulókat, tehát lehetne emelni a 
tandíjat azoknál, akik kevésbé tanulnak jól.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, véleménye szerint az idegenforgalmi adónál és az iparűzési adó 
automatikus növekedését nem merné bátran vállalni, hiszen ezen ágazatokban visszaesés fog 
mutatkozni a jövő évben és ezen nem fog jelentősen változtatni az, hogy közben megnyílik 2 
szálloda.  
 
Hadházy Sándor: Mivel további hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a jövő évi 
koncepciót, ezt jelezze! 
 
- Eőry Dénes képviselő nem tartózkodott az ülésteremben -  
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Visegrád Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

261/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési 
koncepciót elfogadja és azt a következő évi költségvetési rendelet-tervezet készítés 
alapjának tekinti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hiány összegének csökkentéséhez 
szükséges intézkedéseket a 2009. költségvetési rendelet előterjesztéséig tegye meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4. tsp: Helyi adó rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság foglalkozott a kérdéssel és az 
előterjesztésben szerepelnek a javaslatok, főként a telekadót tartották nagyon alacsonynak, 
úgyhogy ezt az adónemet 30 Ft/m²-ről 60 Ft/m²-re javasolják emelni.   
 

- Eőry Dénes képviselő visszaérkezett az ülésterembe –  

 
Eőry Dénes: Véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy nem érné-e meg a jövőben 
olyan szintre hozni az iparűzési adót, hogy több vállalkozónak megérje Visegrádra bejelenteni a 
vállalkozását, mert itt kevesebbet kell fizetnie. Így több adó jelentkezhetne itt Visegrádon. 
 
Hadházy Sándor: Sajnos ez nem kivitelezhető, az uniós elvek alapján kedvezményeket nem 
lehet adni, csak egységesen lehet adóztatni.   
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy itt Visegrádon a kommunális adó már nagyon régen a szemétdíj 
helyett került bevezetésre a behajthatóság egyszerűsítése végett. Ez a tavalyi évben a 
szemétszállítási költség 50%-át fedezte, a másik 50%-ot az önkormányzat fizette. A 
kommunális adónál adható kedvezmények igazítva vannak a szemét mennyiségéhez, tehát, ahol 
kevesebben laknak, ott kevesebbet is kell, hogy fizessenek. Ha ezt most szemétdíjjal akarják 
kiegészíteni, akkor körülbelül ugyanennyit kellene háztartásonként bevezetni. Ez viszont maga 
után vonja azt a problémát, hogy ki fogja a szemétdíjat beszedni? Nem lehetne a szemétszállító 
cégre áthárítani ezt a feladatot? 
 
Hadházy Sándor: Ehhez szerződésmódosításra van szükség, de ez megvizsgálható.  
 
Zeller Tibor: El kell dönteni, hogy a jövő évben is átvállalja-e az önkormányzat a szemétdíj 
felét vagy sem. Egyébként nem igazán szoktak önkormányzatok ilyet felvállalni, pláne nem 
ilyen nehéz gazdasági helyzetben. De ki kell találni, hogy mennyi legyen ennek a mértéke és 
hogy ki szedi be. A kommunális adót pedig lehetne így hagyni ahogy van.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a bizottság által javasolt 
módosításokról szavazzanak egyenként. Kérte, aki a telekadó 30Ft-ról 60Ft-ra történő 
módosításával egyetért, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

262/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekadó kivetését 2009. január 01.-től 
30,-- Ft/m2-ről megemelve 60,-- Ft/m2 mértékben határozza meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja az építmény adó 700Ft-ról 800 Ft/m²-re, illetve 500 Ft 
/m²-ről 550 Ft/m²-re történő módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

263/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építmény adó kivetését 2009. január 01.-
től üdülő esetén 700,-- Ft/m2-ről megemelve 800,-- Ft/m2 mértékben, az egyéb kategória 
esetén 500,-- Ft/m2-ről megemelve 550,-- Ft/m2 mértékben  határozza meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az idegenforgalmi adó módosításával egyetért, az előterjesztésben 
javasoltak szerint, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

264/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó kivetését 2009. 
január 01.-től kereskedelmi szálláshelynél 360,-- Ft/vendégéjszaka-ról megemelve 385,-- 
Ft/vendégéjszaka mértékben, nem kereskedelmi szálláshelynél 200,-- Ft/vendégéjszaka-ról 
megemelve 250,-- Ft/vendégéjszaka mértékben határozza meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja, hogy az iparűzési adó 1,8 %-ról 1,9%-ra emelkedjen, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
265/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iparűzési adó kivetését 2009. január 01.-
től 1,8 %-ról megemelve 1,9 % mértékben határozza meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Ennek tükrében kérte, aki a helyi adórendelet módosítását elfogadja, ezt 
jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendeletmódosításról lévén szó az elfogadáshoz minősített 
többség, azaz 6 igen szavazat szükséges.  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 16/2008 (XI. 27.) számú „A helyi adókról szóló rendelet módosításáról” 
szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 

5. Szemétszállítási díj bevezetése, kaposvári ajánlat 2009. évre 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az előző napirendben már érintették ezt a témát. Elmondta, hogy az 
ajánlattevő kaposvári szemétszállító cégtől kezdeményezett egy időpontot, ahol a 
részletkérdésekről szeretne velük tárgyalni.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy most nagyon irreálisnak tartja ezt a majdnem 60%-os emelést, 
holott tavaly minden ajánlatnál az övék volt a legolcsóbb.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint meg lehetne kérdezni a szentendrei szemétszállító céget is.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az előterjesztésben megfogalmazott javaslatot fogadják el és 
ő a jövő héten megkezdi a tárgyalásokat a kaposvári céggel.  
 
Zeller Tibor: Addig nem lehet a szemétdíjról sem dönteni konkrétan.  
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
javaslat 1-es és 2-es pontját, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

266/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
a.) 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2009. 
évre vonatkozó árajánlatát a nem fogadja el, felkéri a polgármestert a céggel ár tárgyalások 
folytatására. 
 

Határidő : soron következő testületi ülés 
Felelős :polgármester 

 
b.)  
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Városfejlesztési / vagy / 
Pénzügyi Bizottságot a településen a szemétszállítási díj bevezetése témájában egy javaslat 
elkészítésére, amelyet az éves költségvetés tárgyalásáig a Testület elé terjeszt  
 

Határidő : 2009. február havi testületi ülés 
Felelős : bizottság elnöke 

 
6 tsp: Belső ellenőrzés 2009. feladatterv jóváhagyása 

Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki támogatja a javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
267/2008 számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzési tervet az 
előterjesztésben szereplő tartalommal ezennel jóváhagyólag elfogadja.  
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről szóló testületi határozat egy példányát a belső 
ellenőrnek valamint a kistérségi iroda vezetőjének a közbeszerzési eljárás kiírásához 2008. 
december 20-ig  megküldi.   
 

Határidő : 2008. december 20. 
Felelős : jegyző 

 
7. tsp: EU-s pályázati szabályzat jóváhagyása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát és elfogadásra 
javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, 
kérte, aki a szabályzatot elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

268/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós Pályázati 
Szabályzatot az előterjesztésben szereplő tartalommal ezennel jóváhagyólag elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
8. tsp: Lakások és helységek bérletéről valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát és javasolja a 
bérleti díjak inflációval történő emelését.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a bizottság javaslatával egyetért, ezt jelzze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

269/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2001.(IX.13.) számú az állami 
támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló rendeletben szereplő 
mértéken túl nem emeli meg a lakbérek összegét, azaz a bérleti díjat 2009. január 01.-től 
az éves hivatalos inflációs ráta mértékével kell megemeli.   
 

Határidő: 2009. március 15. 
Felelős: jegyző 

 
9. tsp: Az állami támogatásból létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát és itt is az 
inflációval történő emelést javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több  kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki egyetért az abban foglaltakkal ezt jelezze! 
 
- Eőry Dénes képviselő nem tartózkodott a tanácsteremben -  
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 17/2008 (XI. 27.) számú „A lakások és helyiségek bérletéről valamint a 
lakbérek mértékéről szóló rendelet módosításáról” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 
10. tsp: A közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
- Eőry Dénes képviselő visszatért az ülésterembe -  

 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésben úgy fogalmazta meg, 
hogy a minimum emelné 10% lehet a maximum pedig 20.  
 
Kalotai Árpád: Közterület használatból mennyi bevétele van az önkormányzatnak? 
 
Hadházy Sándor: 1 millió forintnál nem több. Sajnos még ebben is lennének tartalékok, de 
nincs rá apparátus, hogy ezt folyamatos ellenőrzés alatt tudja tartani a hivatal.  
Mivel a témában több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, ki az egységes 10%-os 
módosítással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
18/2008 (XI. 27.) számú „A közterület-használatról és közterület használati díj 
megállapításáról szóló rendelet módosításáról” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben) 
 
11. tsp: A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, 
aki elfogadja a 2009. évi kéményseprő-ipari szolgáltatások díjáról szóló rendelet módosítást, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
19/2008 (XI. 27.) számú „A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló rendelet módosításáról” szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd mellékletben) 
 
12. tsp: Tájékoztató az ez évi beruházások megvalósításáról 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
elmondta, hogy tájékoztatás lévén nem szükséges szavazni e kérdésben.  
 
13. tsp: Pro Visegrád Kht. átalakulása és FB tagság feltöltése 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: A mai napon kiosztásra került dr Kádár Petra ügyvéd által 
kidolgozott anyag. A jogszabályok nem teszik lehetővé jövő év július 1-től, a Kht-ként történő 
működést, tehát a fenntartónak döntést kell hoznia arról, hogy mivé alakítja át ezt a formát. A 
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való működés lenne a legelfogadhatóbb. Ez végülis 
csak egy formai változás.  Dönteni kell arról, hogy marad a jelenlegi ügyvezető, illetve a 
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felügyelő bizottsági tagokról, maradhatnak, a régi tagok is, de mivel ők már nem képviselők, 
ezért a tulajdonos dönthet úgy, hogy a jelenlegi képviselők közül választ új tagokat. Szükséges 
még dönteni arról, hogy ki legyen a könyvvizsgáló, marad-e a régi vagy esetleg újat választ a 
testület, erre egyébként található egy ajánlat a kiosztott anyagok között.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az átalakulásnak nincsen semmilyen akadálya, a 
felügyelő bizottsági tagság kérdésében célszerűnek tartaná, ha a jelenlegi képviselők köréből 
választanának tagokat. A régi könyvvizsgálóval kapcsolatban az a tapasztalat, hogy például az 
áfa visszaigénylés kérdésében tájékozatlan és rugalmatlan , ezért úgy gondolja, hogy ha az 
Áfákat visszakívánják igényelni a jövőben, akkor célszerű lenne könyvvizsgálót váltani. A C.C: 
Audit Kft., - aki egyébként az önkormányzatnál is végzi a könyvvizsgálói feladatokat - 100 Ft + 
Áfa áron ellátná ezeket a feladatokat.  
Elmondta, hogy hasznosnak tartaná, ha Zeller Tibor elvállalná az egyik FB tagságot, mert 
sokban tudná segíteni Cseke László munkáját is ezzel.  
 
Zeller Tibor: Elfogadta a jelölést.  
 
Eőry Dénes: Vitézné Gertmayer Beát javasolta FB tagnak.  
 
Vitézné Gertmayer Beáta: Elfogadta jelölést. 
 
Hadházy Sándor: Akkor Lelkes László és Tavas Péter volt képviselők helyére Vitézné 
Gerstmayer Beáta és Zeller Tibor kerülne a Pro Visegrád Kht. felügyelő Bizottságába. Kérte, 
aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

270/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonban lévő Pro Visegrád Kht.-ból átalakuló Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának tagjává Vitézné Gerstmayer Beáta és Zeller Tibor képviselőket 
választja Lelkes László és Tavas Péter mandátumukról lemondott képviselők helyett. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: A következő a könyvvizsgálat kérdése. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a könyvvizsgáló váltást, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 



2008. november 27 

 19 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

271/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100 %-os önkormányzati 
tulajdonban lévő Pro Visegrád Kht.-ból átalakuló Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely : 1148 Budapest, 
Fogarasi út 58.)  bízza meg az előterjesztésben szereplő árajánlatnak megfelelően. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a Kht átalakítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

272/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testület 100 %-os tulajdonában lévő Pro Visegrád 
Kht. a továbbiakban közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. 
A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 2.§. (1) bek. g.) pontja szerint a 
nonprofit gazdasági társaság az alábbiak szerint változik : 
1.) A társaság neve : Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság. 
Rövidített neve : Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft. 
2.) Székhely ( 2025 Visegrád, Fő u. 81.) változatlan marad. 
3.) Alapító ( Visegrád Város Önkormányzat ) : változatlan marad. 
4.) Törzstőke ( 6.000.000,-- Ft) : változatlan marad. 
5.)Közhasznú tevékenysége :a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló 
következő – a szervezet alapító okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek : 
- változtatás nélkül a jelenlegi alapító okiratban szereplő tevékenységek – 
6.) Ügyvezető, képviselő : Cseke László  
7.) Felügyelő Bizottság tagjai : Eőry Dénes ( született : Budapest, 1975.04.17., anyja neve : 
Mayer Éva, lakcím : 2025 Visegrád, Mátyás király u. 37.) elnök, Vitézné Gerstmayer Beáta ( 
született : Budapest, 1971. 06. 13. anyja neve: Basity Beáta, lakcím : 2025 Visegrád, Mátyás 
király u. 60.) és Zeller Tibor ( született : Dunabogdány, 1955. 01. 19. anyja neve: Rixer 
Magdolna, lakcím: 2023 Dunabogdány, Erzsébet kir. Útja. 69 .), 5 évre választva. 
8.) Könyvvizsgáló: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t ( székhely : 1148 Budapest, F.ogarasi út 
58., Cg. 01-10-042071 Fővárosi Bíróság) 
 
Az alapító okirat módosításának elkészítésével, cégbírósághoz történő benyújtásával megbízza 
dr. Kádár Petra ügyvédet. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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14. tsp: Általános Iskola Pedagógiai Program és SzMSz jóváhagyása 2008-2009 tanévre, valamint 
teljeskörű átvilágításra vonatkozó ajánlat jóváhagyása, Alapító Okirat módosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az átvilágítást végző cég képviselőivel egyeztetve a szakértők azt 
fogalmazták meg, hogy nyugodtan el lehet fogadni a pedagógiai program módosítását, mert az 
bármikor módosítható viszont az intézmény működését alapvetően elősegíti. Az SZMSZ-re 
ugyanez vonatkozik. Tehát erre a tanévre jóvá lehet hagyni.  
Mivel a témával kapcsolatban, sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja az 
előterjesztésben foglalta javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

273/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program (I-III.) módosítását és az 
SzMSz módosítását a 2008/2009. tanévre vonatkozóan jóváhagyja. 
 
Az intézmény teljes körű átvilágítására vonatkozóan megbízást ad a Commitment 
Köznevelési Kht. számára, az ajánlatuk alapján felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 

Határidő : azonnal 
Felelős : jegyző 

 
Hadházy Sándor: Még az Általános Iskola alapító Okiratának módosítása is a napirendhez 
tartozik, mivel a témával kapcsolatban, sem kérdés, sem hozzászólás nem volt kérte, aki ezt 
elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

274/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását az 
előterjesztésben szereplő és az ülésen kiegészített javaslatokkal jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határidő : azonnal 
Felelős : jegyző 



2008. november 27 

 21 

 
15. tsp: Hilton szálló utca, házszám meghatározása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Javaslatot tett a napirend elnapolására, mivel az építtetők jelezték, hogy 
visszavonják ezen kérelmüket, majd egy későbbi időpontban  kívánnak ezzel a lehetőséggel 
élni.  
 
16. tsp: Állásfoglalás a regionalis víziközművek kormány által tervezett összevonása és 
privatizációja ügyében (MÖSZ kezdeményezés) 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Mivel a témával kapcsolatban sem 
kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a kezdeményezéssel és támogatja az 
önkormányzat csatlakozását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

275/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a regionális vízi közművek 
tervezett összevonása és privatizációja veszélyezteti az érintett települések vízellátásának 
biztonságát, ellehetetleníti az önkormányzatokat a vízellátás terén fennálló ellátási 
kötelezettségének teljesítésében. A helyzet tovább rontja a tervezett vízi közmű törvény 
módisításának elhúzódása, ami elbizonytalanítja a vízellátás résztvevőit. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §. alapján Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság 
Kormányát, hogy a szükséges egyeztetések után minél előbb készítse elő és terjessze az 
Országgyűlés elé az 1995. évi LVII. törvény „a vízgazdálkodásról” módosítását, olyan 
módon, hogy ne legyen lehetőség a vízellátás egyetlen elemének a privatizációjára sem, ne 
legyen lehetőség a regionális vízművek ésszerűtlen összevonására, és biztosítsa az 
önkormányzatok számára a regionális vízművek tulajdonának térítésmentes 
megszerzését. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
17. tsp: Képviselő-testület 2009. évre vonatkozó munkaterve 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt még át lehet gondolni, és a következő ülésen 
tárgyalhatja a testület. 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy napolják el és térjenek akkor vissza rá.  
 
- A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal -  
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18. tsp: Idősek karácsonya 
Előterjesztő: Mezei Anna Népjóléti Bizottság elnöke 
 
Mezei Anna: Az idősek karácsonyi ünnepségét december 20-án tervezik megtartani a 
tornacsarnokban. A meghívás a 65 év felettieknek szól csomagot pedig a 70 év felettiek kapnak, 
az elmúlt évek gyakorlatához képest. Az ajándékcsomagot a Polgár bolt készíti el. Kérte 
minden képviselőtől, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg a rendezvényt, amennyiben idejük 
engedi.  
 
19. Polgármester tájékoztatója a két ülés közti tevékenységéről 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Kiemelte, hogy október folyamán történt egy könyvtárellenőrzés, mely csak 
kisebb hiányosságokat állapított meg, alapvetően a könyvtár működésével minden rendben van.  
Dékány Csabával több alkalommal tárgyalt a kábel Tv jövőjéről és a kábelrendszer fejlesztési 
lehetőségeiről. Parlamenti munkája kapcsán pedig egy hetes szakmai turisztikai kiállításon vett 
részt Londonban.  
 
20. tsp: Lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban, sem kérdés, sem hozzászólás nem volt kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

276/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
21. tsp: Keresztelő Szent János alapítvány névhasználati kéreleme 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Félegyházi András kereste meg az önkormányzatot a most alakuló 
Keresztelő Szent János Alapítvány képviseletében, hogy az alapítvány céljaival egyetértve 
ismerje el az önkormányzat ezen alapítvány közhasznúságát, hogy még ebben az évben 
bejegyzésre kerülhessen, másrészt pedig szeretnék Visegrád Város nevét használni az 
alapítvány nevében.  A kérelmük kiosztásra került, melyben megfogalmazzák céljaikat. 
Véleménye szerint e két nyilatkozat kiadása nem okoz gondot az önkormányzat számára, ezzel 
segítheti az alapítvány munkáját.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a kérelem támogatásával. Kérte, aki egyetért az alapítvány 
közhasznúságával, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

277/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel kinyilvánítja, hogy a 
Keresztelő Szent János Alapítvány ( 2025 Visegrád, Mátyás király út 2.) tevékenységét 
KÖZHASZNÚ-nak tekinti és az alapítvány céljait támogatja: 

- Keresztelő Szent János Plébánia kezelésében lévő műemlékek felújítása, -
karbantartása, 

- Családvédelmi , ifjúságvédelmi tevékenység folytatása, 
- Közösség építő események szervezése 

 
Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja a névhasználat engedélyezését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képviselő-testületének 

278/2008 számú 
 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel hivatalosan hozzájárul, hogy a 
Keresztelő Szent János Alapítvány ( 2025 Visegrád, Mátyás király út 2.) NEVÉNEK 
HASZNÁLATAKOR VISEGRÁD VÁROS NEVÉT HASZNÁLHATJA. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben senki nem kívánt hozzászólni, a munkát megköszönte és 
az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
  polgármester         jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   18/2008. 
Rendelet száma:  -/2008 
Határozatok száma:  279-301/2008 
     
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 18-

án megtartott nyílt üléséről  
 
 
 
 

1. Jegyző beszámolója a polgármesteri hivatal tevékenységéről  
2. A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve  
3. Fellegvár Parking Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás a Fellegvár 

parkolóban rendőri jelenlét biztosítása 
4. Tervtanács rendelet felülvizsgálata a Közigazgatási hivatal törvényességi 

észrevétele miatt 
5. Orvosi ügyelet támogatása 
6. Önkormányzati játszóterek eszközeinek biztonságossága 
7. Visitours idegenforgalmi összefogás 2009. évre 
8. A KMOP 2008-2-3-1 „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázathoz 

önerő biztosítása 
9. Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 
10. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
11. DMRV Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérelme 
12. Városközpont pályázat szakértői bizottságába tagok delegálása 
13. Millenniumi Emlékbizottság javaslata millenniumi kitűzők és zászlók 

ajándékozására 
14. Művelődési ház ez évi beruházási keretének jövő évre történő átcsoportosításáról 
15. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 18-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 

 
  Képviselők: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 

     Dobri Imre 
Eőry Dénes 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
  Tanácskozási joggal: 

 
Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 

   
 

Jegyzőkönyvvezető: 

     

Gábris Gabriella 
 
 

 
Távol maradt: 

 
  Képviselő:   

Kiss Károly 
 

 
Meghívottak: 

 
     Benzsay Csaba Visegrádi Rendőrörs parancsnok 
     Bátka Szabolcs körzeti megbízott 
     Banka Istvánné Okmányiroda vezető 
     Vaik Mónika Gyámhivatal vezető 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 8 fővel jelen 
van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendi javaslathoz képest néhány 
kiegészítést tett: 1. DMRV Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérelme, továbbá a 2. Városközpont 
pályázat szakértői bizottságába tagok delegálása, következő 3. napirendi pontként a 
Millenniumi Emlékbizottság javaslata, ezen kívül szükséges még megtárgyalni a Művelődési 
ház ez évi beruházási keretének jövő évre történő átcsoportosítását. Mivel ellenvetés nem 
volt, a kiegészítésről javasolta, hogy egyben szavazzon a testület. Kérte, aki a napirend 
kiegészítésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

279/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés napirendi javaslatát kiegészíti az alábbi 
napirendi pontokkal: DMRV Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérelme, Városközpont 
pályázat szakértői bizottságába tagok delegálása, Millenniumi Emlékbizottság javaslata, 
Művelődési ház ez évi beruházási keretének jövő évre történő átcsoportosítása. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

280/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az ülés kiegészített napirendi javaslatát elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az elmúlt hetekben sajnálatos módon nagyon 
megszaporodtak a lakásbetörések Visegrád területén, ezért Kalotai Árpád alpolgármester úr 
javaslatára meghívták a Rendőrőrs parancsnokát Benzsay Csabát, valamint az új körzeti 
megbízottat, Bátka Szabolcsot, hogy tájékoztassák ez ügyben a testületet. Napirenden kívül 
felkérte Benzsay Csabát, hogy röviden adjon tájékoztatást, valamint mutassa be az új körzeti 
megbízottat a testületnek. 
 
Benzsay Csaba: Tájékoztatást adott a testületnek. 
 

1. npr: Jegyző beszámolója a polgármesteri hivatal tevékenységéről 
Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
 



2008. december 18 

 4 

Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy az írásos beszámolójához kiegészítést nem kíván 
tenni, amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol. 
 
Eőry Dénes: Nincs arra reális esély, hogy a hogy a körzetközponti feladatok ellátásához a 
szomszédos települések anyagilag hozzájáruljanak? 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt gyakorlatban nem lehet átvinni. Véleménye szerint 
azt lehetne megvizsgálni a jövőben, hogy a Kistérségi társulásnak hogyan lehetne átadni 
feladatokat, például oktatásban vagy szociális feladatokban. A közetközponti feladatok 
vonatkozásában, az okmányiroda, a gyámhivatal, illetve az építéshatóság a kimutatások 
szerint alulfinanszírozott, tehát az önkormányzatnak ebbe plusz forrásokat kell betennie. Az a 
kérdés, hogy hogyan lehetne ezt csökkenteni, mivel az állam nem fog több pénzt adni hozzá, 
viszont ezen szolgáltatások esetleges megszűntetését nem támogatja, úgy gondolja, hogy ezen 
plusz költségeket a városnak föl kell vállalnia annak érdekében, hogy a város polgárainak ne 
kelljen Szentendrére utazniuk, hogy ügyeiket elintézzék.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Felhívta a figyelmet, hogy, amint azt a beszámolójában is 
kiemelte, az Okmányiroda épületének állapota nagyon elhanyagolt, és a Közigazgatási 
Hivatal is észrevételezte ezt az ellenőrzése során, hogy mind az ügyfelek, mint az ügyintézők 
szempontjából nem megfelelőek a körülmények. Kérte a képviselőket, vizsgálják meg a 
jövőre vonatkozóan a lehetőségeket. 
 
Vaik Mónika: Kérte, a testületet, hogy az SZMSZ 2006-os módosítása során valószínűleg 
tévedésből kivett gyámhivatal vezetői szintet, egy ismételt SZMSZ módosítás során állítsa 
vissza, hiszen kinevezése is gyámhivatal vezető, ezen kívül maga az állás is eképpen volt 
meghirdetve.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ezt a kérdést támogatja és az SZMSZ módosítását eképpen 
fogja előterjeszteni. Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki támogatja a beszámoló elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

281/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete elfogadja a jegyző beszámolóját a Polgármesteri 
Hivatal 2008. évi tevékenységéről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
2. npr.: A Képviselő-testület 2009. évi munkaterve 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gerstmayer Beáta: Javasolta, hogy egy évben legalább 2 közmeghallgatás legyen, egy 
tavasszal, egy ősszel.   
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Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy 
először a közmeghallgatásra vonatkozó javaslatról döntsön a testület, kérte, ki egyetért azzal, 
hogy április hónapban tervezzenek be egy közmeghallgatást, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

282/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervébe április hónapra 
közmeghallgatás tartását tervezi.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Mivel több módosító javaslat nem volt, kérte, aki a munkatervet elfogadja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

283/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervét elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

3. npr.: Fellegvár Parking Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás a 
Fellegvár parkolóban rendőri jelenlét biztosítása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a kérdést, az 
önkormányzatnak ez anyagi ráfordítást nem jelent, két megállapodást szükséges csupán kötni, 
egyet a bevételről, egyet a kiadásról.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Jelezte, hogy a pénzügyi csoportnak ez azért jelentős 
többletmunkát jelent.   
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a támogatások 
megkötését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
284/2008 (XII.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Fellegvár 
Parking Kft-vel a Fellegvár parkolóban rendőri jelenlét biztosítására. A megállapodások 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
4. npr.: Tervtanács rendelet felülvizsgálata a Közigazgatási hivatal törvényességi 

észrevétele miatt 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a főépítész úr azt javasolta, hogy januárban térjenek vissza erre 
a kérdésre, miután az összes egyeztetést lefolytatták, ezért a Városfejlesztési Bizottság nem 
foglalkozott érdemben a kérdéssel. Így véleménye szerint most ne tárgyalják ezt a napirendet.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azon ügyrendi javaslattal, hogy e napirend tárgyalását 
napolják el, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

285/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Tervtanács rendelet felülvizsgálata a Közigazgatási 
hivatal törvényességi észrevétele miatt című napirendi pontot leveszi napirendről. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
5. npr.: Orvosi ügyelet támogatása 

Előterjesztő: Kalotai Árpád: (írásbeli) 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy, mint az a mellékelt levélből is kiderül az ügyelet működése 
forráshiányos. Volt egy előző levelük is, melyben rendkívüli támogatást kérte, mivel a 
korábban vásárolt életmentő készülék részleteit sem tudták fizetni, a hozzájárulási kérelmük 
Visegrád vonatkozásában kb. 200 ezer forint lett volna. Akkor abban maradt a testület, hogy 
előbb tájékozódnak, azért ezt akkor nem szavazták meg. Javasolja, hogy ezt az összeget 
biztosítsa a testület, mivel a megbeszélésen kiderült, hogy az összes település biztosította, 
csak Visegrád nem. A megbeszélés másik része, az a levél, amit a dolgozók írtak, hogy 2003 
óta nem kaptak béremelést. Az orvosok és nővérek fele annyi pénzért dolgoznak itt, mint 
Szentendrén vagy Pomázon. Tehát kérik az önkormányzatoktól, hogy vizsgálják felül a 
korábbi szerződésmódosítást és térjenek vissza arra a gyakorlatra, hogy létszámarányosan 
valamilyen támogatásba részesítsék az ügyelet működését, mert az OEP finanszírozásból nem 
tudnak kijönni. Leányfalu hivatala felvállalta, hogy kidolgozzák az anyagi vonzatát annak, 
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hogy mit jelentene a 2003 óta elmaradt béremelés és egyéb költségek emelkedése. Most nem 
szükséges még erről dönteni, hiszen az előkészítő munka most kezdődött el, és majd 
összeállítanak egy tervezetet róla.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a 200 ezer forintos támogatást most meg kellene 
szavazni, azonban jövőre vonatkozóan legalább az inflációval megegyező mértékben a 
hozzájárulást zárkóztassák fel 2009. január 1-vel. Az ügyelet pedig támassza alá konkrétan és 
legyen benyújtva  részükről igény és elszámolás ezzel kapcsolatban.  
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja az 
alpolgármester úr által előterjesztett javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

286/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete az orvosi ügyelet számára 200 ezer Ft-ot biztosít a 
2008. évi költségvetés tartalék alap terhére a defibblirrátor készülék megtarthatósága 
érdekében.  

 
Felelős: polgármester 

Határidő: ülést követő 30 nap 
 

 
 

6. npr.: Önkormányzati játszóterek eszközeinek biztonságossága 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 
Művelődési Ház kertjében található játszótér állapota nem felel meg a biztonsági 
előírásoknak. A testületnek el kell döntenie, hogy a jövőben fenn kívánja-e tartani, ha igen, 
akkor felújításra fog szorulni, amit a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni, előtte azonban 
árajánlatot szükséges bekérni több helyről.  
 
Gerstmayer Beáta: Javasolta, hogy nézzenek utána, hogy esetleges támogatókat lehet-e 
szerezni a felújításhoz. 
 
Hadházy Sándor: Mivel ez egy tájékoztatás volt a testület részére, ezért határozatot nem kell 
hozni róla.  
 

7. npr.: Visitours idegenforgalmi összefogás 2009. évre 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Ennek a cégnek már tavaly támogatója volt az önkormányzat. A Duna 
televízióban van egy olyan műsor, ahol az aktuális programokat népszerűsítik. Idén készül 
szinte egész Nyugat Magyarországról egy 10 perces film, tekintettel a Millenniumi évre. Ezt a 
filmet a Duna televízióban fogják vetíteni. Ez idáig ebben a filmben csak a palotajátékok 
szerepelt, de az önkormányzaton múlik, hogy mit kíván beletenni. Most arról kellene dönteni, 
hogy továbbra is fenn kívánja-e tartani az önkormányzat ezt a támogatást.  
 



2008. december 18 

 8 

Dobri Imre: Véleménye szerint ez egy nagy reklámlehetőség a városnak.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a kérdésben több hozzászólás nem volt, kérte, aki a kezdeményezést 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

287/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete ezennel támogatja a Visitours Országos 
Idegenforgalmi Összefogást, az éves 150 ezer Ft összeget a költségvetésben biztosítja az 
előterjesztésben foglaltak szerint.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
8. npr.: A KMOP 2008-2-3-1 „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című 

pályázathoz önerő biztosítása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ez a nagyparkoló átépítésére vonatkozó pályázat, amely egyszer már 
szerepelt a Norvég Alap pályázatán, sajnos sikertelenül, de most van egy újabb pályázati 
lehetőség. Az önrészről, illetve a pályázat benyújtásáról szükséges dönteni a testületnek az 
előterjesztésben foglaltak szerint.  
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a kérdésben több hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

288/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő testülete parkoló fejlesztése, felújítása 
tárgyában pályázatot nyújt be a KMOP-2.3.1./C Parkolók és csomópontok fejlesztése 
támogatására kiírt pályázati konstrukció keretében.  
A Pályázat becsült bekerülési költsége bruttó 185-190 M Ft, saját erő részére ennek 
megfelelően 18-19 MFt, melyet az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésében 
hitelfelvétel útján biztosít. 
Az S-TER Kft. parkoló rekonstrukció engedélyezési tervének tervmegújítási árajánlatát 
780.000,- Ft bruttó összegben a Képviselő-testület elfogadta. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2009. január 14. 
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9. npr.: Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti tevékenységről 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Rövid kiegészítést tett az írásbeli tájékoztatóhoz. 
 
- Zeller Tibor képviselő megérkezett -  

 
10. npr: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Eőryné dr Mezei Orsolya (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

289/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a lejár határidejű határozatokról szóló beszámolót 

elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
11. npr.:  DMRV Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A DMRV megkereste az önkormányzatot egy hozzájárulási kérelemmel, 
melyre egy pályázat benyújtása miatt van szüksége. A megjelölt területeken figyelőkútakat 
létesítenének, melynek a felszíni megjelentése egy aknafedlapot jelentene. Azonban a 3 
figyelőkútból csak kettő létesítésével ért egyet, azzal, amelyik a városközpont tervezett 
területét érintené, azzal nem. 
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a kérelmet, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

290/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzata a DMRV Zrt. részére a tulajdonosi hozzájárulást 
figyelőkút létesítéséhez a Széchenyi utca kápolna területén, valamint az Apátkúti 
pataknál a Széchenyi utcai kemping mellett  megadja, azonban a városközpont tervezett 
helyszínén nem járul hozzá a kérelemben szereplő figyelőkút létesítéséhez. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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12. npr.: Városközpont pályázat szakértői bizottságába tagok delegálása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőry Dénes: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság az értékelő bizottság tagjaira 
vonatkozóan a következő javaslatot teszi: Cselovszky Zoltánt elnöknek, Borosházi Tamást, 
Lelkes Lászlót és Zeller Tibort tagoknak valamint szakértőnek Puhl Antalt, Buzás Gergelyt és 
Baracsi Erzsébetet. Jelenleg az 5 fős bizottságból még 1 fő hiányzik, mert egy valaki nem 
vállalta, de a többiek igent mondtak a felkérésre. Véleménye szerint a hiányzó 1 fő 
mindenképpen jó lenne, ha gazdasági szakember lenne.  
 
Hadházy Sándor: Felvállalta, hogy megpróbál keresni egy gazdasági szakembert a 
bizottságba, amennyiben a testület felhatalmazza erre. Szavazásra kérte fel a testületet, kérte, 
hogy egyenként szavazzanak a javasolt személyekről. Kérte, aki támogatja Cselovszky Zoltán 
jelölését a Városközpont pályázat szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

291/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Városközpont pályázat szakértői bizottságának 
elnöki tisztségére Cselovszky Zoltánt delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Borosházi Tamást jelölését a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

292/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Borosházi Tamást a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Lelkes Lászlót jelölését a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
293/2008 (XII.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete Lelkes Lászlót a Városközpont pályázat szakértői 
bizottságába delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Zeller Tibort jelölését a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

294/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Zeller Tibort a Városközpont pályázat szakértői 
bizottságába delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Puhl Antal jelölését a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

295/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Puhl Antalt a Városközpont pályázat szakértői 
bizottságába delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Buzás Gergely jelölését a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

 
296/2008 (XII.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete Buzás Gergelyt a Városközpont pályázat szakértői 
bizottságába delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Baracsi Erzsébet jelölését a Városközpont pályázat 
szakértői bizottságába, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

297/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete Baracsi Ezsébetet a Városközpont pályázat szakértői 
bizottságába delegálja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Aki támogatja, hogy a polgármester keressen egy gazdasági szakembert a 
bizottságba, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

298/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Városközpont 
pályázat szakértői bizottságába egy fő gazdasági szakembert delegáljon. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
13. npr: Millenniumi Emlékbizottság javaslata millenniumi kitűzők és zászlók 

ajándékozására 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dobri Imre: Jövőre szeretnének a város minden polgárának egy millenniumi kitűzőt 
ajándékozni. A tervezése benne van az arculat pályázatban, a kivitelezésre, ami kb 1 millió 
forint lenne, bekértek ajánlatokat. Ez nem a város címerét ábrázolná, hanem a millenniumi 



2008. december 18 

 14 

logoból képzett kitűző lenne. Január 22-én lesz a millenniumi év megnyitó ünnepsége a 
palotában, és a tervek szerint ott már kiosztásra kerülhetnének ezek a kitűzők. Született egy 
másik ötlet is, hogy minden családnak kiosztanának egy millenniumi zászlót, mellyel a 
jelesebb ünnepeken ki tudnák díszíteni a házakat.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint inkább csak zászlót kellene adni minden családnak, kitűzőt 
esetleg lehetne árulni, aki akar vegyen belőle.  
 
Bártfai István: Javasolta, hogy csak egyféle ajándékot adjanak, ami a zászló legyen és ahhoz 
inkább a drágább zászlórudat rendeljék meg.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az olcsóbb zászlórúd sem mondható rossznak, és a 
házon már nem egyébként sem látszik, hogy miből van. 
 
Bártfai István: Visszavonta javaslatát. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ezeket a tételeket hagyják jóvá, amit el lehet számolni az 
arculat pályázatra, azt számolják el benne,  az értékesítéssel pedig majd később még lehet 
foglalkozni. Az ajánlatban viszont a zászlók esetében bruttó 750. 000 Ft-os keretet kell 
tervezni, mert abból 600 db fog kelleni. A kitűzőre bruttó 935.000 Ft szükséges.  
Kérte, aki egyetért azzal, hogy megrendeljék a 600 db zászlót  bruttó 750. 000 Ft-os áron, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

299/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 600 db Millenniumi zászlót és zászlórudat rendel 
meg, bruttó 750.000 Ft áron. A zászlók a 2009. január 22-én tartandó Millenniumi Év 
megnyitóján kerülnek bemutatásra és  kiosztásuk folyamatosan történik minden 
visegrádi háztartásnak, a Művelődési Ház vezetője által. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azzal, hogy megrendeljék az 1700  db kitűzőt  bruttó 
935.000 Ft-os áron, ezt jelezze!  
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

300/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete 1700 db Millenniumi kitűzőt rendel meg, bruttó 
935.000 Ft áron. A kitűzők a 2009. január 22-én tartandó Millenniumi Év megnyitóján 
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kerülnek bemutatásra és  kiosztásuk folyamatosan történik minden visegrádi lakosnak, 
a Művelődési Ház vezetője által. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
14. npr: Művelődési ház ez évi beruházási keretének jövő évre történő 

átcsoportosítását 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Művelődési Ház felújítási keretét Mikesy Tamás nem kívánta már az 
idén felhasználni, de kéri, hogy jövőre maradjon meg ez a keret, melyet természetesen akkor 
már fel is használ. Elmondta, hogy támogathatónak tartja ezt a kérelmet.  
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy Mikesy Tamás megrendelte a kivitelezőtől a 
szükséges munkálatokat, de nem tudták már elvégezni idén a munkát.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Mikesy Tamás kérelmét, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
 

301/2008 (XII.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Képviselő-testülete a Művelődési Ház számára 2008. évre tervezett 
fejlesztésre szánt tételből megmaradt 1.850.000 Ft-ot  a 2009. évi költségvetésben – az 
intézményvezető kérésére – biztosítja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
15. npr: Egyebek 

 
Zeller Tibor: Megkérte a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a strand területén folyó 
beruházás tulajdonosával, mert nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy megváltozott a 
tulajdonos személye és jó lenne, ha tájékoztatást kapna a testület a terveikről, a beruházásról 
valamint hasznos volna egyeztetni az érdekeket. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több kérdés illetve hozzászólás nem érkezett, a munkát 
megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       Eőryné dr Mezei Orsolya 
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  polgármester         jegyző 


