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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. január 4-én megtartott  rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 

1. Pályázat benyújtása a „KMOP-2009-5.2.1./B funkciób�vít� rehabilitáció Pest 
megyei településközpontok fejlesztése-integrált településfejlesztés Pest 
Megyében” cím� pályázati kiírásra 

 
 

2. A KMOP – 2009-4.6.1 „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” 
cím� pályázat Óvoda b�vítéséhez szükséges öner� módosítása, illetve a Fellegvár 
Óvoda esélyegyenl�ségi intézkedési terv jóváhagyása 

 
3. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. január 4-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád  
Bártfai István 
Dobri Imre  
Gróf Péter 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
     Miklós Melinda 

 
 
 
Meghívottak: 
     Bornemisza Miklós Pro Szentendre képviseletében 
     Borosházi Tamás f�építész 
     Schandl Jánosné m�szaki és beruházási f�ea. 
 
 
Távol maradt:     

E�ry Dénes 
Kiss Károly 
 
 

 



 3 

Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A Városközpont kialakítására vonatkozó 
pályázat el�készít� munkáról már döntött a testület 2009. szeptember 10-i ülésén. Ennek 
megfelel�en elindult egy projekt-el�készít� munka. A pályázat beadási határideje 2010. 
január 5-re módosult, tehát ennek megfelel�en szükséges most a testületnek az ezzel 
kapcsolatos döntéseket meghozni. A tervek elkészültek, a költségvetés is elkészült, bár a 
pontos tervez�i költségvetés január közepére lesz készen. Írásos el�terjesztés elkészítésére 
sajnos nem volt mód, mert a projekt-el�készít�i ma délután lettek készen a munkával, ezért a 
mostani ülésen teljes kör� prezentációt mutat be a pályázat készít�, illetve a f�építész úr. 
 
Borosházy Tamás: Tájékoztatást adott a tervezési folyamatról, illetve részletesen bemutatta a 
pályázathoz benyújtandó kész terveket, mely a városháza illetve a díszterem épületeib�l áll.  
 
Bornemisza Miklós: Azért lett ez az épülettömb kiválasztva a pályázathoz, mert ennek az 
épülettömbnek felelnek meg a funkciói és paraméterei a pályázat szempontjából. 

 
Hadházy Sándor: Becslések alapján 700 millióra tehet� a projekt, melyet ily módon 
töltenének meg m�szaki tartalommal. Elmondta, hogy mivel a Bene család érintett a 
városközpont építése kapcsán, ezért velük egyeztették a terveket és elmondható, hogy egy 
nagyon minimális terület cserével ez a m�szaki tartalom megoldható, és hosszabb távon is 
készek lesznek az együttm�ködésre, majd a mozi épületének átépítése során is.  

 
Bornemisza Miklós: A pályázat a holnapi nap folyamán kerül benyújtásra. A pályázat egyik 
legfontosabb részét az Integrált Városfejlesztési Stratégia jelenti, mely markánsan 
megfogalmazza a város akaratát, elképzeléseit. 

  
Jakab Csaba: A pályázati konstrukció úgy épül fel, hogy készült egy ún. Integrált 
Városfejlesztési Stratégia, amely a város közép és hosszú távú elképzeléseit tartalmazza, ezen 
kívül készült még egy ún. el�zetes akció területi terv, melyben meghatározásra kerül az a terv, 
melyet a f�építész úr bemutatott és készül egy pályázati adatlap is, melybe ezekb�l kerül fel a 
szükséges adathalmaz. Ezt követ�en bemutatta Visegrád Integrált Városfejlesztési 
Stratégiáját. Elmondta, ez egy új típusú dokumentum a magyar településfejlesztésben és a 
városfejlesztési projektek kapcsán benyújtandó pályázatok esetében most már kötelez� 
elkészíteni. Elmondta, hogy a Városfejlesztés stratégiát a Képvisel�-testület bármikor 
módosíthatja a kés�bbiek folyamán, a most ismertetett változat b�ven megfelel a pályázati 
feltételeknek.  
 
Hadházy Sándor: Az elfogadott IVS nyilvános adat? 
 
Bornemisza Miklós: Természetesen ezt föl kell tenni a város honlapjára, mert ez els�sorban 
annak a jelzése, hogy a város részt akar venni uniós fejlesztésekben pályázatokban. Ezen 
kívül a város magán befektet�inek segítség, támpont lehet, amennyiben �k is pályázatot 
nyújtanak be valahová. Ez az önkormányzat részér�l egyfajta szolgáltatás. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát a jelenlegi 
formájában fogadja el a testület, kérte, aki ezzel egyetért, 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 

1/2010. (I. 04.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja Visegrád Város jelenlegi 
formában elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.  
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Jakab Csaba: Az el�zetes akció területi terv ugyan olyan részletesen bemutatja a 
Városközpont projekt területét, mint ahogyan az IVS a teljes várost. Ezt szintén szükséges 
lenne a testületnek elfogadnia a pályázat benyújtásához. Elmondta, hogy az akcióterületi terv 
szinte leglényegesebb pontja a f�építész úr által benyújtott akció területi terv.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az akcióterületi terv a jelenleg megismert formájában 
elfogadható. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, aki ezt elfogadja, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
2/2010. (I. 04.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért a városközpont el�zetes 
akció területi tervének jelenleg ismertetett és megismert formájával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Jakab Csaba: Ismertette a projekt összköltségvetését, melyben a testület által kért, illetve 
javasolt módosítások átvezetésre kerültek. A táblázatban feltüntetett tevékenységeket fel 
kellett t�ntetni a pályázat szerint, illetve figyelembe kellett venni a bels� arányokat, valamint 
a tervez�i költségbecslést is. Elmondta, hogy a kereten belül és figyelembe véve az egyes 
sorok %-os arányát a költségvetés kés�bb módosítható.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a költségvetéssel kapcsolatban kérdés nem volt, javasolta, hogy a 
véghezvitt módosításokkal együtt a költségvetést fogadják el, kérte, aki ezzel egyetért, 
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 

3/2010. (I. 04.) számú 
HATÁROZATA 

 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a „KMOP - 2009-5.2.1./B 
Funkciób�vít� rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése-integrált 
településfejlesztés Pest Megyében” cím� pályázati kiírásra benyújtandó pályázat 
összköltségvetését. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy tárgyalásokat folytatott az OTP 
vezet�ségével akik biztosították arról, hogy a projekthez szükséges öner�t az OTP Bank 
biztosítani tudja, de a könyvvizsgáló tanácsára természetesen több bankot is megkérdeznek 
majd, illetve egy meghívásos közbeszerzési eljárás keretében ezt le kell majd folytatni.  
 
Jakab Csaba: Elmondta, hogy mivel a tervez�i költségbecslés még pontosan nem ismert, 
ezért most az önrész sem állapítható meg pontosan, ezért a maximális összegr�l tud most 
dönteni a testület, ami 156. 562. 500 Ft-ot jelent.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a fentiek értelmében a pályázathoz szükséges öner�t 
biztosítsa a testület, 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 
4/2010. (I. 04.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a „KMOP - 2009-5.2.1./B 
Funkciób�vít� rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése-integrált 
településfejlesztés Pest Megyében” cím� pályázati kiírásra benyújtandó pályázathoz 
szükséges öner�t 156. 562. 500 Ft összegig vállalja, melyet hitelfelvételb�l biztosít. A 
Képvisel�-testület felkéri a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos lépéseket tegye meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Fentiek értelmében magáról a pályázat be nyújtásáról szükséges még egy 
döntést hoznia a testületnek. Kérte, aki a pályázat benyújtásával egyetért, 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 
5/2010. (I. 04.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a „KMOP - 2009-
5.2.1./B Funkciób�vít� rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése-integrált 
településfejlesztés Pest Megyében” cím� pályázati kiírásra pályázatot nyújt be. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos aláírások 
megtételére. 
 

Határid�: 2010. 01. 05. 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A tervez�i szerz�dés elfogadása a következ� szükséges döntés. A tervezés 
a városközpont kialakítására, melyet az A+ Építész Stúdió Kft. Készít, bruttó 14.625.000 Ft.  
Mivel ezzel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a tervez�i 
szerz�dést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
6/2010. (I. 04.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja az A+ Építész Stúdió Kft-
vel kötend� szerz�dést „Visegrád városközpontjának kialakítása” projekt 1. ütemének 
tekinthet� tervezési feladatok elkészítésére. A tervezés díja: 11.700.000 Ft+25% ÁFA, 
bruttó 14.625.000 Ft.  
A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerz�dés aláírására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 

2. tsp: A KMOP – 2009-4.6.1 „Közoktatási intézmények beruházásainak 
támogatása” cím� pályázat Óvoda b�vítéséhez szükséges öner� módosítása, 
illetve a Fellegvár Óvoda esélyegyenl�ségi intézkedési terv jóváhagyása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az óvoda pályázat kapcsán módosult a  projekt költség-tervezete ennek 
megfelel�en a pályázat teljes költsége 130.311.270 Ft, így a pályázat önrésze 30.311.270.-  
Ft-ra módosul. Ez a döntés várhatóan csak a 2011-es költségvetési évet fogja érinteni. 
Véleménye szerint ezt a pályázatot be kellene nyújtani.  
 
Borosházi Tamás: Röviden ismertette az óvoda átépítésére vonatkozó terveket.  
 
Gróf Péter: A jelenlegi egy helységgel történ� óvoda b�vítés ett�l függetlenül megvalósul? 
 
Hadházy Sándor: Természetesen, ezt ett�l független. 



 7 

Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a pályázat benyújtását támogatja a módosult önrész költséggel, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
7/2010. (I. 04.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a KMOP – 2009-4.6.1 
„Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” pályázat Óvoda b�vítéséhez 
szükséges öner� biztosítását 30.311.270- Ft összegben a költségvetés pályázati önrész 
terhére. 
 

Határid�: ülést követ�en azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A pályázat egyik kötelez� eleme egy Közoktatási Esélyegyenl�ségi 
Helyzetelemzés és Intézkedési Terv, mely természetesen elkészült, melyet a testületnek el kell 
fogadnia. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki ezt elfogadja, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
8/2010. (I. 04.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Fellegvár Óvoda 
Visegrád „Közoktatási esélyegyenl�ségi helyzetelemzését és Intézkedési tervét”. 
 

Határid�: ülést követ�en azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. tsp: Egyebek 

 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Millenniumi záróesemény december 31-én nagyon jól sikerült, 
Dobri Imre alpolgármester úr írni fog egy köszön� cikket a Visegrádi Hírek következ� 
számában azok részére, akik ebben segítettek, illetve részt vettek az eseményen.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy osztja ezt a véleményt és javasolta, hogy ezt a köszönetet 
a Képvisel�-testület határozatba is foglalja bele. Kérte, aki ezzel egyetért, 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 

9/2010. (I. 04.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete ezennel köszönetét nyilvánítja ki a 
város azon polgárainak, akik a Millenniumi Év zárónapján lebonyolított „városi 
disznóvágáson”  a munkában részt vettek és a szervez�k munkáját segítették. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

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

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester                   jegyz� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   2/2010. 
Határozatok száma:  10-28/2010. (I. 28.) 
Rendeletek száma:  -   
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. január 28-án megtartott   nyílt ülésér�l  

 
 
 

1. tsp: A 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása 
2. tsp: A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények, képvisel�i tiszteletdíjak 

meghatározása 
3. tsp: A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítmény-céljai meghatározása 
4. tsp: A Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2009. éves 

tevékenységér�l 
5. tsp: Önkormányzati bizottságok beszámolója a 2009. éves tevékenységükr�l 
6. tsp: Dr Balázs Mária háziorvos szerz�dés módosítás kérelme 
7. tsp: Castrum-Visegrád Kft. kérelmének megtárgyalása 
8. tsp: Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 
9. tsp: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Tanácsa Társulási Megállapodás 12. §. (8) bekezdés módosítása 
(szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása) 

10. tsp: Bels� ellen�rzési feladatok 2010.  
11. tsp: Danubiana Televízió támogatási kérelme 
12. tsp: Nagymaros Városával kötend� megállapodás a gyermekjóléti szakszolgálati 

feladat ellátásra létrejött 2004. január 30-án kelt megállapodás megsz�ntetésér�l 
13. tsp: Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. január 28-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 
   Képvisel�k: 

Kalotai Árpád alpolgármester 
Bártfai István 
Dobri Imre  
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
     Gábris Gabriella 

 
 
 
Meghívottak: 
   Dobó Istvánné óvodavezet� 
   Burgermeiszter Istvánné Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
   Schüszterl Károly Városgazdálkodási csoport vezet�je 
 
 
Távol maradt:     

Hadházy Sándor 
E�ry Dénes 
Mezei Anna 
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Kalotai Árpád: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendhez képest a következ� 
kiegészítéseket javasolta: DPÖTKT szerz�dés, DPÖTKT bels� ellen�rzés, Danubiana 
Televízió együttm�ködési megállapodás kérelme, Nagymaros Városával kötend� 
megállapodás. Kérte, aki a kiegészítésekkel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
10/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a kiegészített napirendeket 
elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
- Bártfai István képvisel� megérkezett az ülésterembe –  

 
Kalotai Árpád: Kérte, aki a kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja, ezt jelzze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
11/2010. (I. 28.) számú 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
1. tsp: A 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kalotai Árpád: Sajnálatos módon polgármester úr betegsége miatt a mai ülésen nem tud 
jelen lenni, de ett�l függetlenül a javasolja, hogy tárgyaljanak a költségvetésr�l, mivel az 
elmúlt évek tapasztalata az, hogy legalább 2 fordulóban tárgyalják. A könyvvizsgálói 
vélemény is megérkezett, ez kiosztásra is került, a könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a 
rendelet tervezetet. Néhány szám még módosul az elkövetkezend� napokban,tehát emiatt sem 
tudnák a mai napon véglegesen elfogadni a költségvetés. 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság sajnos csak a tegnapi napon tudott ülésezni, kevés id� állt 
rendelkezésre, ahhoz, hogy teljesen átnézzék, tehát a bizottság is azt javasolja, hogy 2 
fordulóban tárgyalják a költségvetést. A Bizottság véleménye az, hogy a költségvetés 
el�készítése egy alaposan elkészített munkát jelez. Alapvet�en takarékos, csak abban az 
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esetben tervez hitelfelvételt, ahol ez a pályázati önrész felvételéhez ez szükséges. A 
Bizottságnak egy alaposabb átvizsgálásra még szüksége van és vannak még nyitott kérdések 
is, mint például a civil szervezetek vagy a Danubiana Televízió támogatása. Ismertette a PÜB 
1/2010. 01. 27. számú javaslatokat, mely a testület részére is kiosztásra került. Ezen 
javaslatok figyelembevételével a költségvetés a következ� ülésen elfogadható lesz.  
 
Dobó Istvánné: Felvetette, hogy amennyiben esetleg sikeresen szerepelnek az óvoda b�vítés 
pályázaton, akkor el kell gondolkodni azon, hogy az átépítés idejére hogyan oldják meg a 
gyermekek elhelyezését és ez lehet, hogy a költségvetést is érinti. 
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy nézzenek utána a konténer óvoda bérlésének és a következ� 
ülésen visszatérnek erre a kérdésre.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint nem kell nagyon sietni a költségvetéssel, hiszen az 
el�terjesztés megtörtént, a törvényi el�írás szerint még február 15-e el�tt. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a mai viszonyok között nem javasolja, hogy juttatásokat 
emeljenek az Egyesületek vonatkozásban. Az egyesületek önként vállalják a feladatukat, 
társadalmi alapon.  
 
Gróf Péter: A civil szervezeteket támogatni kell, de jelen pillanatban nem biztos, hogy 
emelni kell a támogatási összegen.  
 
Dobri Imre: Az idegenforgalmi adóból miért terveznek idén kevesebbet, mint tavaly? 
 
Ladányiné Fótos Tünde: A polgármester úr az adóügyes kollégan�vel egyeztetve ezt a 
számot tartja reálisnak.  
 
Zeller Tibor: Jelen pillanatban ez tervezhetetlen még, és ne felejtsék el, hogy az állam idén 
már csak 1 forintit ad pluszban az idegenforgalmi adó bevételre.  
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy az egyesületek támogatási összegér�l szavazással döntsenek, 
mindenki javasoljon egy összeget és a szavazás majd eldönti. Ugyan ez a helyzet a VSE 
támogatásával kapcsolatban is.  
 
Kalotai Árpád: Az egyesületeknek javasolt 2 millió forintról készíteni kellene egy 
kidolgozott tervet, hogy hány civil szervezet van, mire fordítanák az összeget, stb. 
 
Dobri Imre: Javasolta, hogy az egyesületek támogatására 1.400.000 Ft-ot állítsanak be a 
költségvetésbe. 
 
Kalotai Árpád: Kérte, aki egyetért Dobri Imre javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

12/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elutasítja Dobri Imre képvisel� azon 
javaslatát, mely szerint a 2010. évi költségvetésbe az Egyesületek támogatási összegére 
1.400.000 Ft legyen beállítva. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
Kalotai Árpád: Kérte, aki a 2 millió forintos támogatással ért egyet, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
13/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon 
javaslatát, mely szerint a 2010. évi költségvetésbe az Egyesületek támogatási összegére 
2.000.000 Ft legyen beállítva. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
Kiss Károly: A következ� ülésig be kell kérni egy pontos igénykérelmet a VSE-t�l, illetve az 
egyesületekt�l.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a sportcentrum m�ködtetésével kapcsolatban a Közm�vel�dési 
Bizottság is tárgyalt és a Bizottságnak az a véleménye, hogy ennek a m�ködtetését továbbra is 
Bártfai Istvánra kellene bízni, hiszen már bebizonyította, hogy erre alkalmas, azonban ezt 
szerz�déssel keretek közé kell állítani. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint is rendbe kell tenni ezt a szerz�dést, ami jelen pillanatban a 
pro Visegrád Kft-vel áll fenn jelenleg, mert Bártfai István csak a Kft-n keresztül kerülhet 
alkalmazásba. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ez egy gyakorlati dolog, ezt jegyz� úrnak kell elkészítenie 
és a szerz�dés tervezetet a testület elé kell hozni.  
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2. tsp: A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények, képvisel�i tiszteletdíjak 

meghatározása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dr K�szegi Géza: A Pénzügyi Bizottság azon kérelmére, mely szerint kérik, hogy a 2. 
alpolgármesteri státuszt szüntessék meg, elmondta, hogy az Ötv. szerint az alpolgármester 
megbízatása a megválasztásával kezd�dik és amennyiben az önkormányzati választáson 
települési képvisel�nek megválasztják, akkor az új képvisel�-testület alakuló üléséig tart. 
Amennyiben nem választják meg települési képvisel�nek, akkor az alpolgármester 
megbízatása a választás napjával megsz�nik. Tehát az alpolgármesteri státusz vissza nem 
hívható. 
 
Kiss Károly: A törvény nem ír el� 2 alpolgármestert, csak 1-et. A második alpolgármestert 
egy feladat elvégzésére választotta a testület. 
 
Dr K�szegi Géza: Lemondással esetleg megsz�nhet, de törvényileg nem lehet megsz�ntetni. 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint ezzel a kérdéssel polgármester urat meg kellene várni. Az 
illetmények tekintetében viszont lehet most is dönteni. Esetleg az alpolgármester kérdését 
hagyják most függ�ben. 
 
Kiss Károly: Egyetért ezzel a javaslattal, a bizottsági véleményt továbbra is fenntartja az 
alpolgármesteri sátusszal kapcsolatban. A polgármesteri illetmény a legalacsonyabb 
szorzóval, 12.5-el kerüljön megállapításra, a költségtérítés általányról korábban már 
lemondott a polgármester úr, tehát most sem kerül ez tervezésre.  
 
Kalotai Árpád: Az el�terjesztés is ezt tartalmazza, mivel egyéb javaslat erre vonatkozóan 
nem volt, kérte, aki a polgármester illetményét 12,5-ös szorzóval elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
14/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2010. január 01-t�l a polgármester 
illetményét 483.125 Ft/hó összegben határozza meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Kiss Károly: Az alpolgármesteri illetményt az el�terjesztésben foglalt 4,5-ös szorzóval 
javasolja elfogadásra, tehát ez összegszer�en 173.925 Ft/hó. Költségtérítést, pedig az 
illetmény 10%-ában javasolja meghatározni, vagyis 17.393 Ft/hó összegben. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

15/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2010. január 01-t�l az 
alpolgármesteri illetményt 173.925 Ft/f�/hó összegben, az alpolgármesteri költségtérítést 
az illetmény 10%-ában, azaz 17.393 Ft/hó összegben határozza meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Kiss Károly: Az alpolgármesterek költségtérítése az illetményük 10%-a, ez 17. 393 Ft/f�/hó. 
A képvisel�k vonatkozásában körzetközpont lévén 2,2-es szorzó lenne adható, de korábban ez 
1,1-es szorzóval lett megállapítva. A Pénzügyi Bizottság továbbra is az 1,1-es szorzót 
javasolja. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy � továbbra is azon a véleményen van, mint tavaly, illetve 
azel�tt, hogy a képvisel�k ne vegyék fel tiszteletdíjukat, hanem ajánlják fel valamire. 
 
Kalotai Árpád: Ezt mindenkinek a saját döntése kell, hogy legyen. Mivel a képvisel�i 
tiszteletdíjakra vonatkozóan egyéb javaslat nem volt, kérte, aki az 1,1-es szorzóval egyetért, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
16/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2010. január 01-t�l a képvisel�k 
tiszteletdíját 42.515 Ft /hó/f� összegben határozza meg. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Ladányiné Fótos Tünde: Jelezte, hogy amennyiben Bártfai képvisel� úr le kíván mondani a 
tiszteletdíjáról, akkor ez csak úgy csoportosítható át, ha err�l a testület dönt.  
 
Bártfai István: Kérte, hogy a tiszteletdíja a Pro Visegrád Nonprofit Kft-nek legyen átutalva a 
sportpálya fejlesztésére.  
 
Kalotai Árpád: Javasolta, hogy abban szavazzanak, hogy, aki ezzel a lemondással élni kíván, 
az egy héten belül a pénzügyi osztályvezet�nek írásban jelzi. Kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

17/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az alábbi határozatot hozta: 
Amennyiben a képvisel� testület bármelyik tagja úgy dönt, hogy tiszteletdíjáról le kíván 
mondani bárki javára, úgy azt írásban kell jeleznie Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi 
osztályvezet� részére 1 héten belül, azaz 2010. február 4-ig.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Kiss Károly: A küls�s bizottsági tagok vonatkozásában a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy 
a képvisel�i díj 45%-át, vagyis 19.132 Ft/hó összeget kapjanak, tavaly is ez volt a javaslat, bár 
ez akkor nem került elfogadásra. Ez az összeg kb. 4-5 f�t érint.  
 
Zeller Tibor: Nem javasolja, hogy a küls�s bizottsági tagok tiszteletdíjat kapjanak.  
 
Kalotai Árpád: Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki Pénzügyi Bizottság javaslatával 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 nem szavazattal, 1 igen szavazattal  és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
18/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elutasítja a Pénzügyi Bizottság azon 
javaslatát, mely szerint a küls�s bizottsági tagok tiszteletíját a képvisel�i díj 45%-ában, 
vagyis 19.132 Ft/hó összegben állapítsák meg.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
3. tsp: A Polgármesteri Hivatal 2010. évi teljesítmény-céljai meghatározása 

El�terjeszt�: dr K�szegi Géza h. jegyz� 
 
Dr K�szegi Géza: Ismertette az írásos el�terjesztésben foglaltakat. 
 
Gróf Péter: A kintlév�ségek behajtására milyen lehet�ségek vannak? 
 
Dr K�szegi Géza: Akik határid�re nem fizetnek azok esteében szankciók kilátásba 
helyezésével szigorú felszólító levelet küld a hivatal, megfelel� határid�vel esetleges 
részletfizetési lehet�séget ajánlva. A jöv�ben egy szervezeti átalakítás várható a hivatalban, 
ami azt jelenti, hogy a helyi adók a pénzügyi osztályhoz lesznek átcsoportosítva, így adó és 
pénzügyi osztály jön létre. Ez is része lesz annak, hogy egy középvezet�i szint beiktatásával 
még nagyobb ellen�rzési tevékenység legyen.  
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Kalotai Árpád: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a 
teljesítménycélokkal, ezt jelezze! 
 

- Gerstmayer Beáta képvisel� nem tartózkodott a tanácsteremben – 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
19/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. 
évi teljesítménycéljait jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
4. tsp: A Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója a 2009. éves 

tevékenységér�l 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Burgermeiszter Istvánné: Röviden kiegészítette a beszámolót. Elmondta, hogy amennyiben 
az idei évben is csak hozzávet�leges az a 1,5 millió forint áll a kisebbség rendelkezésére, 
akkor lehetséges, hogy néhány rendezvényt nem tudnak megtartani. Elmondta, hogy a német 
testvérvárostól kaptak egy meghívást, ezért kéri, hogy egy keretet biztosítsanak a 
kiutaztatásra.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ehhez hozzájárulni lehet, de teljes összegben nem lehet 
finanszírozni. 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint azért egy bizonyos összeg erre való csoportosítása 
megoldható lesz. 
 
Gróf Péter: Megköszönte a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a tavalyi, millenniumi 
évben, különösen a záró rendezvényen nyújtott közrem�ködését és segítségét. Az utazáshoz 
való hozzájárulást támogatja. 
 
Dobri Imre: Kérte, hogy számolják ki pontosan mennyibe kerülne az utazás és akkor lehet 
egy konkrét támogatásról dönteni a következ� ülésen.  
 
Kalotai Árpád: Köszönetét fejezte ki az önkormányzat nevében az elmúlt évben nyújtott 
segítségért. Kérte a testülett�l, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

20/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Német Kisebbségi 
Önkormányzat beszámolóját a 2009. évi tevékenysédségr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
- Gerstmayer Beáta képvisel� visszaérkezett a tanácsterembe –  

 
5. tsp: Önkormányzati bizottságok beszámolója a 2009. éves tevékenységükr�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Kérte, hogy csak azon bizottságok beszámolóját tárgyalják meg, amelyeknek a 
bizottsági elnöke jelen van. 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság elkészítette a beszámolóját, melyet röviden ismertetett.  
 
Kalotai Árpád: Megköszönte a beszámolót, mivel a témával kapcsolatban hozzászólás nem 
volt, kérte, aki a Pénzügíyi Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
21/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Pénzügyi Bizottság 
beszámolóját a 2009. évi tevékenységér�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
Kalotai Árpád: A következ� a Közm�vel�dési Bizottság beszámolója.  
 
Gróf Péter: Elmondta, a beszámolóhoz nincs hozzáf�zni valója, amennyiben kérdés van, arra 
szívesen válaszol. 
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a Közm�vel�dési Bizottság beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

22/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Közm�vel�dési, Ifjúsági- 
és Sport Bizottság beszámolóját a 2009. évi tevékenységér�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
 

6. tsp: Dr Balázs Mária háziorvos szerz�dés módosítás kérelme 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: A doktorn� kérelme írásban kiküldésre került, névváltoztatásról és rendelési 
id�ben történ� változásról lenne szó. 
 
Gróf Péter: Ez az ellátásban, illetve a szolgáltatásban nem jelent változást? 
 
Kalotai Árpád: Nem. 
Mivel a témával kapcsolatban további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
módosítással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
23/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja dr Balázs 
Mária Anna háziorvossal kötött megbízási szerz�dés módosítását az el�terjesztett 
módosítási kérelem szerint. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
7. tsp: Castrum-Visegrád Kft. kérelmének megtárgyalása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Javasolta, hogy a kérelmet vegyék le napirendr�l, el�ször a bizottságok 
tárgyalják meg, majd ezt követ�en egy olyan testületi ülésen tárgyalják meg ezt a kérdést, 
ahol polgármester úr is és a Castrum Kft. képvisel�je is jelen van.  
A kérelem egyébként arra vonatkozik, hogy nyárra megnyitnák a strandot, ezért a vízkészlet 
díjat engedje el az önkormányzat. Levelében elmondja, hogy a strandot Visegrád kérésére, 
illetve a visegrádi szállásadók kérésére nyitnák meg, de csak ilyen módon tudják ezt vállalni.  
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Zeller Tibor: Véleménye szerint az alapvet�en jó lenne, ha a strand megnyitna, hiszen ez 
valóban a város érdeke.  Véleménye szerint az idei évre vonatkozó vízdíjat el lehetne engedni. 
Ki kell számolni, hogy ez mennyi pénz. 
 
Kiss Károly: A Vízdíj egy évre kb. 4.200.000 Ft, a tartozása pedig 10 millió.  
 
Zeller Tibor: Azt kellene megtudni, hogy hogyan lehetne abban megállapodni, hogy csak 
abban az esetben áll el az önkormányzat a pert�l, amennyiben tényleg megtörténik a 
beruházás. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint már éppen elég kedvezményt kaptak az önkormányzattól.  
 
Zeller Tibor: Az valóban furcsa, hogy ezen a 10 millió forinton múlik, hogy egy 500 milliós 
beruházást megtud-e valósítani vagy sem? 
 
Kalotai Árpád: Visegrád idegenforgalmának fontos lenne, ha m�ködne a strand.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint az 53 millió forintos idegenforgalmi adó bevétel 
realizálhatóbb lenne, ha megnyitna a strand és ha úgy tetszik ez a kedvezmény visszatérülne. 
Meg kell gondolni hogy érdemes-e engedni. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ebben a kérdésben mindenképpen úgy kellene dönteni, hogy 
a polgármester úr is jelen legyen. 
 
Kalotai Árpád: Lehet esetleg a testületnek egy olyan javaslata, hogy a most elhangzottak 
figyelembevételével felkéri a polgármester és a jegyz�t, hogy készítsen el� egy szerz�dés 
tervezetet és utána dönthet érdemben err�l a kérdésr�l a testület. Mivel egyéb javaslat nem 
hangzott el, kérte, aki az általa javasoltakkal egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
24/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete lehet�séget lát Visegrád Város 
Önkormányzata és a Castrum Kft. között az elmaradt vízkészlet használati díjjal 
kapcsolatos vitás kérdések kölcsönös egyezség formájában való rendezésére, ezért  
felhatalmazza a polgármestert és a jegyz�t, a megállapodás-tervezet elkészítésére.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
8. tsp: Beszámoló a lejárt határidej� határozatok végrehajtásáról 

El�terjeszt�: dr K�szegi Géza h. jegyz� 
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
25/2010. (I. 28.) számú 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
9. tsp: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Tanácsa Társulási Megállapodás 12. §. (8) bekezdés módosítása 
(szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása) 

El�terjeszt�: Kalotai árpád alpolgármester (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Korábban a módosításról már döntött a testület, most a konkrét módosított 
szöveg elfogadásáról lenne szó. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki a módosítást elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
26/2010. (I. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel� Testülete úgy dönt, hogy elfogadja a DPÖTKT 
Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 12. § (8) bekezdésének alábbi szövegezésnek 
megfelel� módosítását: 
 
„A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által a szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátása az alábbiak szerint történik: 
A Társulás 

1. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2010. január 1-t�l a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-a 
szerinti kiszervezés útján kívánja ellátni a kistérség következ� településein: 
Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu; 

2. az 1. pontban foglalt szolgáltatást a jelenleg is ezen feladatellátást nyújtó 
szervezettel kötend� ellátási szerz�dés alapján kívánja biztosítani, 

3. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást 2010. július 1-t�l a Dunakanyari 
és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által alapított 
„Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény”, mint saját fenntartású intézménye 
útján kívánja ellátni a kistérség következ� településein: Szentendre, Pilisszentlászló, 
Visegrád. 

4. a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást legkés�bb 2009. január 31-t�l 
írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a többcélú kistérségi társulás 
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tagjának intézménye (Szociális Szolgáltató Központ Pomáz) útján kívánja ellátni a 
kistérség következ� településein: Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt. 

5. az id�sek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást 2010. július 1-t�l a 
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által 
alapított „Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény”, mint saját fenntartású 
intézménye útján kívánja ellátni a kistérség következ� településein: Szentendre, 
Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Csobánka. 

6. a házi segítségnyújtás és id�sek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást 
legkés�bb 2010. január 31-t�l írásban kötött külön megállapodás megkötésével, a 
többcélú kistérségi társulás tagjának intézménye (Kalászi Id�sek Klubja) útján 
kívánja ellátni a kistérség következ� településein: Budakalász. 

7. a családsegítést és a gyermekjóléti alapellátást a kistérség saját intézménye útján 
látja el a feladatellátásban résztvev� önkormányzatokra vonatkozóan.” 

 
A Képvisel�-testület ezzel összhangban egyetért a szentendrei Gondozási Központ 2010. 
július 1-vel történ� kistérségi fenntartásba vételével, hiszen így a jelenlegi önkormányzati 
pótfinanszírozás érezhet� mértékben csökken. 
A Képvisel�-testület ezzel összhangban úgy dönt, hogy elfogadja a határozati javaslat 1. 
számú mellékletében szerepl� feladat-ellátási megállapodást. 
A Képvisel�-testület úgy dönt, hogy amennyiben a település valamely lakója jogosan 
valamely az 1. számú mellékletben szerepl� megállapodás alapján nyújtott szociális 
alapszolgáltatásban részt kíván venni, úgy az Önkormányzat ezen ellátás önkormányzati 
pótfinanszírozását vállalja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
10. tsp: Bels� ellen�rzési feladatok 2010.  

El�terjeszt�: Kalotai Árpád (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: A bels� ellen�rzési feladatok ellátására vonatkozóan küldött egy 
el�terjesztést a Kistérség. Arról kellene dönteni, hogy elfogadja-e így továbbra is a testület. 
 
Dr K�szegi Géza: Ismertette az el�terjesztést. 
 
Kalotai Árpád: Javasolta annak elfogadását. Kérte, aki elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

26/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a bels� 
ellen�rzési feladatok elvégzését 2010-ben is a DPÖTKT útján kívánja ellátni. Az err�l 
szóló megállapodás aláírására fölhatalmazza a Polgármestert. A Képvisel�-testület 
elfogadja a határozati javaslat 1. számú mellékletében szerepl� bels� ellen�rzési 
stratégiai tervet, elfogadja a 2. mellékletben szerepl� 2010. évi bels� ellen�rzési 
feladattervet és elfogadja a 3. számú mellékletben szerepl� Bels� Ellen�rzési 
Kézikönyvet és felkéri a jegyz�t, hogy az abban foglaltaknak szerezzen érvényt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester/jegyz� 

 
11. tsp: Danubiana Televízió támogatási kérelme 

El�terjeszt�: Kalotai Árpád (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: A költségvetés kapcsán ez már szóba került, a bizottságok jelezték, hogy 
szeretnék ezt átnézni, ilyen formán most nem javasol konkrét döntést hozni ez ügyben. 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottság elvileg teljes mértékben támogatja 
az együttm�ködést Tv-vel. 
 

12. tsp: Nagymaros Városával kötend� megállapodás a gyermekjóléti szakszolgálati 
feladat ellátásra létrejött 2004. január 30-án kelt megállapodás megsz�ntetésér�l 

El�terjeszt�: Kalotai Árpád (szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Korábban már volt egy megállapodás a két önkormányzat között, melyet 
Visegrád mondott fel. 
 
Dr K�szegi Géza: 2004-ben volt egy megállapodás a két önkormányzat között, mely 
Visegrádra nézve nem volt el�nyös, ezért vitás kérdések merültek föl az évek során. A 
képvisel�-testület 2008 júniusában egyoldalúan mondta föl a megállapodást, melyre nem lett 
volna lehet�sége. Ennek megfelel�en a Nagymarosi Önkormányzat ezt nem is fogadta el, az 
egyeztetések nem jártak sikerrel ez idáig, azonban tegnap el�tt polgármester úrral együtt 
leültek tárgyalni Nagymaros Önkormányzatával, és született egy megállapodás, mely most 
kiosztásra került. Ezen megállapodást kellene a testületnek jóváhagynia.  
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki 
a megállapodást elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

27/2010. (I. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Nagymaros 
Város Önkormányzatával kötend� megállapodást a gyermekjóléti szakszolgálati feladat 
ellátásra létrejött 2004. január 30-án kelt megállapodás megsz�ntetésére a vonatkozóan. 
Felhatalmazza polgármester a megállapodás aláírására.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
13. tsp: Egyebek 

 
Adóelengedési kérelmekre adott válaszok 
 
dr K�szegi Géza: Tájékoztatásul kiküldésre került két levélváltás, az egyik a Silvanus Kft-
vel, a másik pedig a Royal Apartman Kft-vel kapcsolatos. Mindketten adóelengedésre 
vonatkozó kérelmet nyújtottak be, a hivatal által megírt válaszlevelet is csatoltuk 
tájékoztatásként. 
 
Leányfalui m�jégpálya használatának problémás kérdése 
 
Kiss Károly: Többen jelezték, hogy nem tudták ingyenesen használni a gyermekek közül a 
leányfalui m�jégpályát. 
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban utána érdekl�dött a Kistérségnél, akik 
elmondták, hogy mivel a többi önkormányzat nem adta meg ezt a támogatást, ezért �k úgy 
vették, hogy ezzel nincs további teend�jük, csak err�l elfelejtették tájékoztatni az 
önkormányzatot, és a m�jégpályát üzemeltet� céget is.  
 
Vérvétel lehet�sége a Visegrádi Rehabilitációs Kórházban 
 
Kiss Károly: Felvetett, hogy a visegrádi kórházzal továbbra is tárgyalást kellene 
kezdeményezni a visegrádi lakosok vérvételével kapcsolatban.  
 
Zöldhulladékok elhelyezésére terület kijelölése 
 
Kiss Károly: Felvetette továbbá, hogy mivel a Pilisi Parkerd� megsz�nteti a zöldhulladék 
elhelyezésének korábbi helyét, illetve ehet�ségét, ezért gondolkodni kellene, hogy melyik 
terület lehetne erre kijelölni. 
 
Kalotai Árpád: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 
Kalotai Árpád        dr K�szegi Géza 
 alpolgármester                          h. jegyz� 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. február 11-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
 
Meghívottak: 

Tóth Helga V-Teampannon Kft. 
Nagy Márta V-Teampannon Kft. 
Koszorú Bálint V-Teampannon Kft. 

    Bozóki Mariann iskola igazgató 
Pauluszné Tóth Anna iskola igazgató helyettes 
Mikesy Tamás M�vel�dési Ház igazgató 

    Dobó Istvánné  óvodavezet� 
    Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
    Burgermeiszter Istvánné Német Kisebbségi Önk. elnöke 
    Schüszeterl Károly városgazdálkodási csoport 

Borosházi Tamás f�építész 
Ladányiné Fótos Tünde pénzügyi osztályvezet� 

     
  
Távol maradt:     

Zeller Tibor 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 9 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött napirendhez képest egy 
kiegészítést tett, a Folyószámla hitelkeret szerz�dés meghosszabbítása tárgyában. Kérte, aki a 
napirend ezen kiegészítésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
29/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

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

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. tsp: Szabályozási Terv módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A szabályozási terv módosítása már régóta folyamatban van, most 
azonban elérkezett abba a szakaszba, hogy a testület érdemben tudja tárgyalni. 
Bizottsági vélemény van-e? 
 
E�ry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság több alakalommal megtárgyalta és most már 
valóban alkalmas arra ,hogy a testület elé kerüljön, és jelen állapotában elfogadásra javasolja 
a bizottság.  
 
Hadházy Sándor: Valamennyi olyan javaslat figyelembe lett véve, ami beérkezett a 
hivatalba? 
 
Borosházi Tamás: Elmondta, hogy valamennyi javaslat figyelembe lett véve. 
 
Hadházy Sándor: Javasolt, illetve kérte a tervez�ket, hogy pontról-pontra mutassák be a 
változtatásokat. 
 
Tóth Helga: Az 1. pontban intézmény fejlesztéssel kapcsolatos módosítások merültek fel a 
városközpont területére vonatkozóan melynek a fele önkormányzati kezdeményezés volt. 
Az építészeti terv készít�inek érkeztek be javaslatai, melyet figyelembe vettek és e szerint 
módosították a tervet. Röviden ismertette a szerkezeti terv módosítás írásban is részletezett 
részeit. Tehát a most benyújtott építési engedéllyel összhangba hozták a tervet. 
 
Hadházy Sándor: A szakhatóságoktól milyen visszajelzés érkezett ezzel a módosítással 
kapcsolatban? 
 
Tóth Helga: Nem emeltek semmilyen kifogást.  
 
Borosházi Tamás: Miel�tt megindult volna az egész folyamat, az összes szakhatóságot 
megkeresték, hogy részt kívánnak-e venni, illetve kérték, hogy jelezzék az el�zetes 
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állásfoglalásukat. Tehát a tervez�k ezek alapján dolgoztak. De ez az anyag a testület 
elfogadása után újra kiküldésre kerül a szakhatóságoknak. 
 
Tóth Helga: A 2. pont a Duna-part, sportpályától északra sürg�sségi központ 
elhelyezésének biztosítása. Ment�állomás, t�zoltóság, rend�rség kerülhetne itt elhelyezésre, 
valamint raktárépületek kialakítása az árvízvédelmi eszközök tárolására. Tehát ez a módosítás 
ennek a kialakítási lehet�ségét biztosítaná.  
Ez a terület ún. központi vegyes terület lenne, ami kimondottan központi intézményi 
funkciókat engedélyez kialakítani, tehát sem hotel, sem turisztikai létesítmény nem valósulhat 
meg ezen a területen. De lehet sz�kíteni is még az elhelyezend� épület  funkcióit vagyis 
kizárólagos funkciót is meg lehet határozni. 
 
Hadházy Sándor: Ez így elegend�, ahogyan most meg van fogalmazva, vagy sz�kítsék még 
a funkciót, annak érdekében, hogy ezen a területen ne épülhessen más? 
 
Tóth Helga: Véleménye szerint ez a központi vegyes terület megnevezés elegend�. De ez egy 
hosszú távú elképzelés kell, hogy legyen. Tervez�i javaslat még, hogy akár ki lehetne b�víteni 
ezt a területet az árvízvédelmi gátig, ha van rá igény. Ez a b�vítési javaslat abból származott, 
hogy a Löffler bánya el�tti gazdasági területet zöldterületbe sorolják, így ott nyernek 3 
biológiai aktivitás értéket, melyet érdemes lenne ebben az esetben felhasználni, mert az 
kés�bb elveszik. 
 
Hadházy Sándor: Elfogadta a javaslatot, kérte, hogy egészítsék ki ezt az övezetet az 
árvízvédelmi gát vonaláig. 
 
Tót Helga: A 3. pont a körforgalmak közterületi helyének biztosítása: Rév utca, 
Panoráma út. A rév utcai körforgalmi csomópontot elvetette a bizottság, mivel nem fér bele 
az árvízvédelmi pályázatba, illetve nincs meg a finanszírozási forrás, így jött az ötlet, hogy 
legyen egy sima „T” csomópont besoroló sávokkal és lassító szigetekkel. A 
közlekedéstervez� véleménye szerint úgy megvalósítható ez a „T” csomópont, hogy nem kell 
kiszabályozni területet magán ingatlanokból, bár a Duna part felé mindenképpen b�víteni kell, 
de ez a rév épületet nem érinti, csak a teraszát. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy � a körforgalom híve, de ebben az esetben belátja, hogy több 
tekintetben sokkal ésszer�bb a „T” csomópont kialakítása. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a Rév épület hosszú távon nem egy jó megoldás és 
városképi szempontból nem el�nyös. Véleménye szerint azonban ez a „T” csomópont  a Rév 
utcánál egy jó megoldásnak mutatkozik.  
A Várkerti panoráma útnak hosszútávon az lenne a feladata, hogy tehermentesítse a várost a 
fellegvárba vezet� forgalomtól, és egy csomópont kialakítása ezt el�segítené. Ehhez azonban 
a fellegvári útnak abból az irányból kétirányú forgalomra alkalmassá kell tenni.  
 
Tót Helga: A következ� a 4. pont a Rév utca – 11. sz. f�út – F� utca – Apátkúti patak 
tömbjében az új utca korrekciója. A javaslat az, hogy ezt az új utcát a vízm� melletti terület 
ingatlan megvásárlásával lehetne kialakítani.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez egy reálisabb megoldás, mint az el�z� lett volna, 
hogy a Rév utca fel�l nyissák meg ezt az új utcát.  
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Tóth Helga: Az 5. pont a gyalogos és kerékpáros híd elhelyezhet�ségének biztosítása a 11. 
sz. f�út és a Szentendrei sziget között. Itt az a kérdés, hogy legyen-e közlekedési terület vagy 
maradjon vízgazdálkodási besorolása a híd területnek. A rajzon a szaggatott vonal jelzi a 
közlekedési terület határát, a többi maradna vízgazdálkodási területnek.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a jelöléssel. 
 
Hadházy Sándor: A következ� pont a 6. az Apátkúti patak mentén gyalogos-kerékpáros 
sétány kialakítása. 
 
Tóth Helga: Ez összefügg a kemping szabályozásával, ami a 9. pont. A F� utcától végig 
lehetne menni a Pilisi Parkerd� irodája mögé, ott viszont át kellene vinni a forgalmat a 
túloldalra. 
 
Bártfai István: Indokolt itt kerékpárutat létesíteni, hiszen annak 3 méter a szabvány mérete? 
 
Tóth Helga: Nem feltétlenül kell kerékpár út külön, ez egy kerékpározható közterület, tehát 
gyalogút lesz, csak ki kell táblázni, hogy kerékpározható. 
 
Hadházy Sándor: A 7. pont a Duna-parti kerékpárút engedélyezési terv nyomvonalának 
átvezetése a rendezési tervbe. Duna menti kerékpárút nyomvonalát korábban már elfogadta 
a testület, most ezt kell beemelni a rendezési tervbe. Ez a városkaputól a dömösi határig 
terjed� szakaszt érinti.  
 
Tóth Helga: Elmondta, hogy erre a szakaszra a TérTeam irodának volna néhány módosító 
javaslata, mert sok helyen nem jól vezetik és egyes esetekben m�szakilag sem megoldható. Itt 
egyébként most arról szükséges dönteni, hogy a városkaputól a Rév állomásig végig közpark 
legyen-e a Duna part. Az út padkától lenne a közpark határa és azon belül lenne a sétány, a 
kerékpárút, a fasor és az árvízvédelmi támfal. 
 
Hadházy Sándor: A 8. pont következik, Újtelep-K�bánya VIFA terület értékesítése, 
turisztikai célú hasznosítás a fejlesztési elképzelés. Az ingatlan tulajdonosa kereste meg az 
önkormányzatot azzal, hogy az üzem m�ködésével kapcsolatban pillanatnyi nehézségei 
vannak és megkereste �ket egy befektet� azzal, hogy szállodást szeretne építeni ezen a 
területen, de nyilván valóan, csak akkor, amennyiben az önkormányzat ezt a szándékot 
támogatja. Amennyiben az önkormányzat megváltoztatja a besorolást, akkor az üzemet le kell 
bontani? 
 
Nagy Márta: Nem, az üzem attól még megmaradhat, még b�víteni is lehet, de új fejlesztést 
nem lehet végrehajtani. Miel�tt az átsorolás megtörténik, javasolja, hogy kössön az 
önkormányzat egy megállapodást a VIFA-val, hogy ezt az átsorolást � kérte, tehát ez 
biztosítja azt, hogy kártalanítás nem merülhet fel a kés�bbiekben.  
 
Hadházy Sándor: Felkérte a jegyz�t, hogy - a jogi képvisel�vel illetve a tulajdonosokkal 
egyeztetve - készítsék el� ennek a megállapodásnak a tervezetét. 
 
Nagy Márta: Javasolta, hogy a TérTeam iroda által javasolt VT-4-es övezeti besorolást 
fogadják el, mert ebben az esetben kedvez�bb a terület kihasználtsága, tekintve a legnagyobb 
megengedett beépítés mértékét, illetve a szintterületi mutatót.  
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Hadházy Sándor: A 9. pont az Apátkúti patak melletti kemping területére szabályozási 
terv késztése. Itt a beépíthet�ség vonalát kell megállapítani. Mivel ezzel kapcsolatban sem 
kérdés, sem hozzászólás nem volt, a 10. pont tárgyalására tért rá, mely a rendeltetési 
egységek szabályozása a lakó és vegyes övezetekben. 
 
Kiss Károly: Ez a F� utcára vonatkozik, ugye? 
 
Tóth Helga: Igen. 
 
Hadházy Sándor: Lehet-e ebb�l kártérítési igény? 
 
Borosházi Tamás: Ez a téma gyakorlatilag egy ingatlan beruházás kapcsán került szóba, ahol 
egy 11 lakásos társasházat szeretnének építeni, de az egész utca tiltakozik ellene. Az építési 
engedélyezési eljárás jelenleg másodfokon van.  
 
Nagy Márta: Véleménye szerint, amennyiben egy ingatlanon meg van határozva a 
beépíthet�ség, illetve akár a lakásszám is, az egy határérték, tehát az nem jelenti azt, hogy arra 
feltétlenül meg kell adni az engedélyt, nincs feltétlenül szerzett joga a tulajdonosnak arra, 
hogy egy olyan méret�t építsen. Annál nagyobbat természetesen semmi esetre sem építhet, de 
ha nem illeszkedik a környezetbe, akkor az OTÉK illetve az Étv. Illeszkedési szabályainak 
alapján meg lehet tagadni az engedélyt. Ha már elindult az ügyet nem lehet kezelni a 
szabályozási terv módosításával. Azt lehet tenni, hogy ha ilyen helyzetbe kerül az 
önkormányzat, hogy félre kell tenni a kártalanításra. Sokkal célszer�bb egyébként megtagadni 
az engedély kiadását azzal, hogy nem illeszkedik a környezetbe, mint egy olyan szabályt 
alkotni, ami alapján a tulajdonos esetleg kártalanítási igénnyel élhet.  
 
Borosházi Tamás: Nyilván való, hogy ezt a jelenlegi ügyet már ezzel nem lehet szabályozni, 
ez a szabály a kés�bbiekben lehet hasznos.  
 
Nagy Márta: Meg lehet határozni esetleg azt is, hogy hány négyzetméteres lakás építhet� a 
területre, hogy elkerülhet� legyen az, hogy több kis lakást építsenek.  
 
Hadházy Sándor: Tehát ez a módosítás kártérítési alapot képezhet? 
 
Nagy Márta: Igen. 
 
Hadházy Sándor: Akkor ennek tükrében lehet majd dönteni, hogy felvállalja-e az 
önkormányzat vagy nem.  
 
Nagy Márta: Egy olyan lehet�ség esetleg még adott, hogy a tulajdonossal egy polgári jogi 
jogviszony keretében megállapodást lehet kötni a szabályozási kérdésekr�l. Amennyiben az 
ingatlantulajdonos felvállalja azt, hogy tudomásul veszi és a jöv�ben nem kíván 
kártalanítással élni, akkor ez egy lehetséges út lehet.   
 
Tóth Helga: A 10-es ponthoz tartozik még a terasz házak szabályozása. A visszaléptetett 
homlokzatok rontják az utcaképet. Ezt úgy kellene szabályozni, hogy maximum 1 vagy 2 
teraszt lehetne visszaléptetni.  
 
Borosházi Tamás: Ezt a módosítást az indokolja, hogy a ne lehessen az ilyen jelleg� terasz 
építésekkel több emeletes házakat építeni.  
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Hadházy Sándor: Javasolta, hogy mélyedjenek el ebben a kérdésben, mert nem kellene 
hibázni és kés�bb térjenek vissza rá, mert kis bizonytalanságot vél felfedezni ebben a 
kérdésben. Kér egy jogi állásfoglalást ez ügyben.   
A következ� a 11. pont az Újhegy és más hegyoldali üdül�telkek zöldterület 
besorolásának felülvizsgálata.  
 
Tóth Helga: Az a javaslat látható, melyet a bizottság javasolt, hogy sorolják erd�be azokat a 
magán tulajdonú ingatlanokat, melyek korábban közparknak voltak besorolva, bár ezt 2011 
közepéig nem volna célszer� megtenni.  
 
Hadházy Sándor: Hatálybaléptetéssel nem lehet kezelni ezt a kérdést? 
 
Nagy Márta: Lehet, csak az önkormányzat erre felhívja a figyelmet. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ezt a kérdést nem kellene bolygatni.  
A 12. pont a Dobos-hegy és diós üdül� terület módosítása lakóterületté.  
 
Tóth Helga: Elmondta, hogy itt mindenképpen egy településrendezési szerz�dés keretében 
javasolt a területek felértékelése, tekintettel arra, hogy lakóterületen az önkormányzati 
feladatok b�vebbek, mint az üdül�területek esetében.  
 
Hadházy Sándor: A lakók kérésén kívül mi indokolja ennek a területnek a lakóövezetté 
nyilvánítását? 
 
Tóth Helga: Ez lakossági kezdeményezés volt, szakmailag azonban nem javasolják a 
változtatást.  
 
Borosházi Tamás: Ezeken a területeken valójában már sokan laknak, a lakók kérését 
alapvet�en a hitelfelvételek kedvez�bb kihasználása, illetve a „szocpol” igénybevétele 
indokolja. Az infrastruktúra nem teljesen kiépített ezen a területen, de amennyiben ez a 
településrendezési szerz�dés létrejönne a lakókkal, akkor meg lehetne állapodni a költségek 
viselésér�l. 
 
Hadházy Sándor: El� lehet azt írni, hogy az átmin�sítést az önkormányzat támogatja, 
viszont a közm�kiépítés lakossági er�b�l kell, hogy megtörténjen? 
 
Nagy Márta: Elmondta, hogy az átmin�sítés kapcsán azt is figyelembe kell venni, hogy ezen 
a területen telektömbönként telekrendezésekre lesz szükség, mivel a lakótelkeknek egy 
bizonyos nagysággal kell rendelkezniük törvényi el�írás alapján. A jelenlegi tulajdonosok 
ezzel nem számolnak, ezért ezt érdemes velük egyeztetni, hogy tudjanak róla, hogy a 600 m²-
es telekre nem építhetnek lakóházat, ezért a telkek újraosztása is szükséges. A közm�vekre 
vonatkozóan, pedig szintén egy polgári jogi településrendezési szerz�dést lehet kötni a 
tulajdonosokkal.  
 
Kiss Károly: Az ügyet el� kell készíteni. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy tartsanak egy fórumot, ahol az érintetteket meg kell hívni, 
mert véleménye szerint ez egy lehetséges terület lenne a visegrádi fiatalok hosszú távú 
letelepedésére.  
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Hadházy Sándor: El�ször hivatali szinten kell ezt az ügyet el�készíteni, és miután lesz egy 
egységes önkormányzati álláspont utána lehet lakossági fórumot összehívni.  
 
Tóth Helga: Ennek értelmében az összes ilyen jelleg� pontot javasolja átbeszélni a 
változtatás el�tt.  
 
Hadházy Sándor: A 13. pont a Dobos hegyre vezet� út 0195/2, 0195/5 és 0195/6 hrsz. 
Belterületbe vonása.  
 
Tóth Helga: Itt belterületbe vonással együtt javasolja az út telkének szélesítését is, hogy a 
kétirányú forgalmat tudja biztosítani. Ez a Pilisi Parkerd�t érinti, az � kezelésükben van.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, tudja támogatni ezt a javaslatot. A 14. pont az el�vásárlási jog 
kérdése. 
 
Tóth Helga: Véleménye szerint az el�vásárlási jogot nem célszer� a tervlapon megjelentetni, 
mert ez változhat, így csak a függelékben jelenne meg és könnyebben módosítható.  
 
Hadházy Sándor: Az el�vásárlási jognak ott van értelme, ahol az önkormányzat a város 
fejlesztésével kapcsolatban tervei vannak. Javasolja, hogy az el�vásárlási jog kérdéskörét 
vegyék ki a HÉSZ-b�l és azt egy külön rendeletben szabályozzák, ennek tükrében felkérte a 
jegyz�t, hogy ez ügyben tájékozódjon és egy rendelet-tervezet kerüljön a testület elé. A 
rendelethez tartozó ingatlanok listáját a Városfejlesztési Bizottság állítsa össze. A rendelet és 
a hozzá tartozó lista 2010. június 30-ig készüljön el.  
A 15. pont következik, a MOL kút áthelyezésének lehetséges helyszínei.  Az árvédelmi 
rendszer építése kapcsán merült fel ez a kérdés, hogy esetleg érdemes volna hozzányúlni. A 
MOL-lal felvette a hivatal a kapcsolatot, a kút áthelyezése kb. 300 millió forintba kerülne. 
Elvileg el tudják fogadni, hogy a kút áthelyezésre kerüljön, ha végképp nincs más megoldás. 
Azonban erre nem lesz az önkormányzatnak a közeljöv�ben 300 millió forintja, de azért 
mindenképpen el kellene gondolkodni ezen a kérdésen, hogy a Királyi Palota környékét 
hogyan lehetne tehermentesíteni.  
 
Tóth Helga: A tervezetben látszik az a három helyszín, ami lehetséges a kút áthelyezésére, 
ebb�l a bizottság a 2. számút, a régi kilátó melletti parkolót preferálta.  
 
Hadházy Sándor: A természetvédelmi felügyel�ség nem biztos, hogy ezt jó ötletnek fogja 
találni. Esetleg a környez� ingatlanok tulajdonosai kérhetnek kártalanítást? 
 
Nagy Márta: Nem, legalábbis az önkormányzattól biztosan nem, mert �k nem az érintett 
terület tulajdonosai, hanem a környez� területeké.  
 
Hadházy Sándor: A 16. pont következik, a Jachtkiköt� létesítése közparkban. Egyetért az 
iroda javaslatával, hogy ez a kérdéskör most nem aktuális.  
A következ� pont a 17. Nemzetközi kiköt� helyének felülvizsgálata. Ezzel kapcsolatban több 
helyszín is szóba került. Az egyik a Mátyás szobornál a jelenlegi b�vítése. Azon azonban el 
kellene gondolkodni, hogy egy nemzetközi hajókiköt� milyen városképi hatást válthat ki, nem 
biztos, hogy ez a városnak olyan jó lenne. Tájékoztatást adott a testületnek arról, hogy 
megkereste levélben azt a hatóságot, amelyik kiköt� létesítésére engedélyt adhat, hogy 
Visegrád területén függessze fel az engedélyezést, mert árvízvédelmi létesítmény fejlesztés 
van folyamatban. Majd ha az engedélyezési tervek elkészülnek és konkrét lesz a partvonal, 
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akkor le lehet ülni és egyeztetni lehet a tekintetben, hogy hol lenne a legjobb hely egy ilyen 
kiköt�nek.  
 
Tóth Helga: A 18. pont a Sibrik dombi m�emléki terület egységes övezetbe sorolása.  
 
Hadházy Sándor: Tehát az új javaslat szerint ez a terület b�vülne. Javasolta, hogy induljanak 
ki ebb�l a javaslatból, amennyiben még szükséges – a múzeummal egyeztetve – kés�bb 
módosítható. A 19. pont következik, az Újkert, 733/2 hrsz-ú ingatlan építési helyének 
felülvizsgálata.  
 
Tóth Helga: Itt egy ingatlan tulajdonos kifogásolja, hogy az építési hely nem az � igényeihez 
van berajzolva a terven, illetve a telek jelenleg nem megközelíthet� lentr�l csak a Panoráma 
út fel�l. Itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy az önkormányzat erre az egy telekre módosítja-e 
az építési helyet, mert az egész tömbre ezt nem javasolja az iroda a tájképvédelem miatt. 
Viszont, ha egy teleken megengedi az önkormányzat, hogy feljebb építsen, akkor a többi is 
kérni fogja.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy vizsgálják még meg ezt a kérdést külön és kés�bb 
visszatérhetnek rá.  
A 20. pont a Csuka-völgy, Újhegy 1021 és 279 hrsz. Ingatlanok külterületbe sorolásának 
felülvizsgálata.  
 
Tóth Helga: A tervez�k továbbra is fenntartják azt a javaslatot, hogy maradjon külterület és 
beépítésre nem szánt terület. Ezt a területet 1994-ben sorolták át zöldterületbe és az 
önkormányzat 2004-ben módosította ismét a szabályozási tervet, tehát a 7 év már b�ven eltelt, 
ezért meggy�z�désük, hogy a jelenleg folyó kártalanítási ügyben az ingatlan tulajdonosoknak 
nincs jogalapjuk.  
 
Hadházy Sándor: Igen, de a 7 év számítása id�közben változott és ezen van itt a jogi vita.  
 
Nagy Márta: Meggy�z�dése szerint az Étv. 2006-os módosítása Alkotmányellenes, amely 
kimondta azt, hogy a 7 évet 2000-t�l kell számítani, tehát a Bíróságon is be kellene jelenteni 
az eljárás felfüggesztési kérelmét és az Alkotmánybíróságtól kérni az állásfoglalást ez 
ügyben. Elmondta, hogy álláspontját már leírta err�l az ügyr�l, ajánlja figyelmébe minden 
képvisel�nek.  
 
Hadházy Sándor: Kérte a képvisel�ket, hogy mindenki nézze át az ügyvéd asszony által leírt 
véleményt és err�l a pontról most ne döntsenek, majd csak kés�bb.  
A következ� pont a 21. K�bánya melletti gázcsere-telep átsorolása kertvárosias 
lakóövezetbe.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, egyetért a tervez�i javaslattal, miszerint ez a terület kertvárosias 
lakóövezetbe kerüljön. Következ� a 22. pont, a Fels� Diós, 1326 hrsz beépíthet�sége: 
tájképvédelmi határvonal korrekció.  
 
Tóth Helga: Itt egy telek tulajdonosa jelezte, hogy a beépítés korlátozás határa nem egyezik a 
korábbi ÁRT-ben határolt területtel és kérésére megvizsgálták a kérdést és beépítették a 
módosításba.  
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Borosházi Tamás: Véleménye szerint ez a kérés abszolút jóváhagyható, hiszen ebb�l akár 
jogos kártérítési igény is felléphet.  
Hadházy Sándor: Ezt akkor javasolná, amennyiben a döntés el�tt megtudnak állapodni a 
telek tulajdonosaival. 
A 23. pont Szentgyörgypuszta, a Szociális Otthon b�vítési területén 1502/4 és 1502/5 
hrsz-ú ingatlanok besorolásának vizsgálata, átsorolása.  
 
Tóth Helga: Véleménye szerint ezt továbbra is be nem építhet�, belterületként kellene 
megtartani, ez mindig is szociális otthon b�vítési területként szerepelt.  
 
Hadházy Sándor: A 24. pont Löffler bánya el�tti terület átsorolása zöldterületbe.  
 
Tóth Helga: A hotel építtet�je jelezte, hogy számár a el�nytelen volna, ha esetleg ezen a 
területen a korábbi besorolásnak megfelel�en gazdasági létesítmény épülne. Véleménye 
szerint jogos a kérés, ezért át lehet sorolni zöldövezetbe. A terület egyébként a Magyar Állam 
tulajdona, rendezetlen vízlépcs�s terület.  
 
Hadházy Sándor: A 25. pont következik az Alsó-Diós dül� hétvégi házas besorolásának 
módosítása kertvárosias lakóterületre. 
 
Tóth Helga: Ez a pont ugyanaz, mint amit korábban már megbeszéltek, hogy át kell tekinteni 
részletesebben. 
 
Hadházy Sándor: Nem lesz ebb�l nagyobb probléma? 
 
Kiss Károly: Aki ezt kezdeményezte, tisztában volt vele, hogy milyen feltételekkel épít.  
 
Hadházy Sándor: A következ� pont a 26. a Latinovits villa ingatlanjain terület-
felhasználás és övezet módosítás.  
 
Tót Helga: Ennek a villának gazdasági épület és udvar megjelölése van, mely jelenleg 
mez�gazdasági besorolású. A tulajdonos kereskedelmi szálláshelyet szeretne a területen, de 
ezt a jelenlegi besorolásban nem teheti meg. Amennyiben a tulajdonos kérésének eleget tesz 
az önkormányzat, úgy felértékel�dik a terület, ezért célszer� lenne településfejlesztési 
szerz�dést kötni. A tervez�k 2 lehetséges változatot készítettek el, mely az anyagban 
részletezésre került.  
 
Hadházy Sándor: A városnak az az érdeke, hogy szálloda épüljön és ne üdül�, meg hétvégi 
ház és hasonló.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy ezt a területet véleménye szerint meg kellene tartani 
természetvédelmi oltalom alatt, ezért legfeljebb az 1. változatot tudja támogatni.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy ez ügyben se hozzanak most döntést, meg kell el�zetesen 
vizsgálni régészeti és kártalanítási szempontból egyaránt.  
A 27. pont Szentgyörgypuszta, Áprily-völgy, 1640/8 hrsz-ú üdül�telek beépítése, 
tájképvédelmi határvonal felülvizsgálata.  
 
Tóth Helga: Elmondta, hogy a tájképvédelmi építési korlátozás vonalvezetésének kis 
mérték� módosítását elfogadhatónak tartják, mivel nincs rálátás sehonnan.  
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Hadházy Sándor: A 28. pont a Silvanus Szálloda Üü-4 övezetben beépíthet�ség 25%-ra 
növelése gazdasági épületek elhelyezése céljából.  
 
Tóth Helga: Elmondta, hogy továbbra sem javasolják, hogy ezen a területen növeljék a 
beépíthet�séget, mert a jelenlegi 21% már a fels� határ, amit a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
megengedett, de a 25%-hoz már biztosan nem fog hozzájárulni. Van egyébként még annyi 
építési lehet�sége, hogy a 21%-ba beleférjen, mert telekalakítással még b�víthet� lenne a 
0134-es ingatlan, amit a tulajdonos szeretne, ezért kéri a 25%-ra növelést.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a szálloda néhány évvel ezel�tti b�vítésével sem ért egyet, tehát 
ezt nem tudja támogatni.  
 
Hadházy Sándor: A 29. pont következik: Szetgyörgypuszta, 1594 hrsz-ú ingatlanon 
lakóház építése, szabályozási vonal korrekció.  
 
Tóth Helga: Itt konkrét lakossági igény merült fel, hogy lakóingatlant szeretne építeni. 
Javaslatuk az, hogy vagy egységesen kell akkor rendezni egész Szetgyörgypusztát vagy nem. 
Viszont a szabályozási vonalakat megvizsgálva egy kis korrekcióra került sor a telek melletti 
és fölött ki s utcában.  
 
E�ry Dénes: A f� út mellett már végig húzódnak a közm�vek, tehát az önkormányzatnak 
ezzel nem keletkezne szolgáltatási kötelezettsége. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült az is, hogy esetleg lehetne itt is 
a lakókkal szerz�dést kötni, hogy mit vállalnának azért cserébe, hogy ha az önkormányzat 
átsorolná az alsó részt.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ennek gazdasági hatása is lenne, mert az üdül�ingatlanok adót 
fizetnek. Véleménye szerint a tömeges átsorolást nem kellene támogatni az egyedieket meg 
megint nem, más szempontból. De javasolja, hogy vizsgálják meg azt, hogy milyen 
lehet�ségek vannak, készüljön egy el�készít� anyag és az önkormányzati véleményezés után 
a lakossággal is lehet egyeztetni. 
Következ� pont a 30. Újhegy 1033 hrsz-ú ingatlan külterületbe sorolásának 
felülvizsgálata.  
 
Tóth Helga: Itt ugyanaz a helyzet, mint a kártalanítási ügyben. Ez az ingatlan is 1994-ben 
beépítésre nem szánt területnek lett nyilvánítva. Ez ugyanúgy nagy üdül�s terület volt, mint a 
többi ingatlan. Jelenleg mez�gazdasági terület besorolásban van és javasolják ebben is tartani.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett azzal, hogy ne változtassanak a jelenlegi állapoton.  
Következ� pont a 31. Feketehegy, 797 hrsz. Hétvégi ház üdül�terület, lakóterületté 
átsorolása.  
 
Tóth Helga: A tulajdonos kérése, hogy szeretne lakóterületté átsorolást. Megvizsgálták a 
területet, ami már az ÁRT-ben is üdül�terület volt. Nem javasolják az átmin�sítést.  
 
Hadházy Sándor: A következ� pont a 32. Újtelep, külterület, 011/1 hrsz. telekalakítási 
kérelem, belterületbe vonás és lakóterületbe sorolás.  
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Tóth Helga: Itt egy külterületi ingatlan belterületbe vonási kérelme érkezett az 
önkormányzathoz. Az ingatlan megközelítése vízmosáson keresztül lehetséges, fokozottan 
védett erd�terület a Duna Ipoly Nemzeti Park nyilvántartása szerint, tehát semmiképpen nem 
javasolt a lakóterület b�vítése ezen a területen. Kártérítési igény nem léphet föl, mivel ez 
sosem volt építési terület.  
 
Hadházy Sándor: A 33. pont a Doboskert, 865 hrsz. lakóház bejegyzés� ingatlan, 
közpark besorolású. Kártalanítást kér, de véleményük szerint ez nem megalapozott, mindig 
is közpark volt, nincs közterületi kapcsolata.  
 
Nagy Márta: Véleménye szerint a tulajdonos ügyvédje nem jól határozta meg a kártalanítás 
alapjául szolgáló jogszabályt.  Nem helytálló, amire hivatkozik. Véleménye szerint senki sem 
jelentkezhet meglapozottan kártalanításra, mert már az 1994-es Árt-ben is közpark volt ez a 
terület. Az önkormányzatnak azt a politikát kellene folytatnia, hogy bebizonyítja, hogy nem 
jogos a kártalanítási kérelem.  
 
Borosházi Tamás: Jelezte, hogy a földhivatalnál nem tudják átvezetni a tulajdoni lapon a 
közpark besorolást, mert nem önkormányzati tulajdon a terület és így nem fog egyezni a 
tulajdoni lapon szerepl� adat a szabályozási tervben szerepl� adattal.  
 
Nagy Márta: Véleménye szerint ez nem jelenthet nagy problémát, majd amikor történik 
valami az ingatlannal, akkor átvezet�dik. 
Javasolja, hogy ebben a kérdésben ne változtasson az önkormányzat.  
 
Tóth Helga: A 34. pont a többfunkciós rendezvénytér, P+R parkoló kialakítása a Királyi 
Palota el�tt. Ez egy új módosítás lenne, amely összefügg a P+R parkoló tervvel, amit a 
palotával szemben terveztet az önkormányzat. Egy nagyon kicsi övezethatár módosítás és 
fásítás merülhet fel módosításként. Tehát a parkoló határa és a közpark határa fog egy kicsit 
változni.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy pontosan egyeztessék le azt, hogy az ide tervezett turisztikai 
fogadóépülettel összhangban van-e ez a szabályozás. Mivel a módosítandó pontok végére 
értek, kérte a testületet, hogy szavazzanak egyenként a pontokról, mivel ez nem fogadható el 
egy csomagban, mert voltak olyan pontok, melyekkel nem értettek egyet. A 2. pontnál az volt 
az álláspont, hogy a módosított rajzhoz képest az övezeti vonalat a töltésig hosszabbítják meg. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 

- E�ry Dénes képvisel� távol –  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
30/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

A Visegrád 166/2 hrsz terület besorolása központi vegyes terület legyen, mely a tervezett 
árvízvédelmi gát vonaláig húzódik. 

 
Határid�: azonnal  Felel�s:  polgármester 
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Hadházy Sándor: A 3. pont a Rév utca-11-es f�út, valamint a Mogyoróhegyi út és a 11-es F� 
út csomópontok átépítését tartalmazza.  
Kérte, aki támogatja a Mogyoróhegyi út és a 11-es út csomópontjában a körforgalom 
kialakítását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
31/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat képvisel�-testülete egyetért a Mogyoróhegyi út és a 11-es 
f�út csomópontjában a körforgalom kialakításával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A Rév utca és 11-es f�út csomópontépítése a következ�. Erre vonatkozóan 
az újonnan kiosztott terv alapján, aki támogatja a „T” csomópont kiépítését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
32/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat képvisel�-testülete egyetért a Rév utca és 11-es f�út 
keresztez�désében a „T” csomópont kiépítésével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ� pont a Rév utca-11. sz. f�út-F� utca-Apátkúti patak 
tömbjében az új feltáró utca korrekciója. Kérte, aki ennek kialakításával egyetért ,ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
33/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat képvisel�-testülete egyetért a Rév utca-11. sz. f�út-F� 
utca-Apátkúti patak tömbjében az új feltáró utca korrekciójával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  polgármester 
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Hadházy Sándor: A következ� pont a gyalogos és kerékpáros híd elhelyezhet�ségének 
biztosítása volt. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
34/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat képvisel�-testülete egyetért a gyalogos és kerékpáros híd 
elhelyezhet�ségének biztosításával a 11. sz. f�út és a Szentendrei sziget között. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  polgármester 

 
Hadházy Sándor: A 6. pontban az Apátkúti patak mentén kialakítandó gyalogos-kerékpáros 
sétány kialakítása kapcsán abban volt egyetértés, hogy csak a gyalogos sétány maradjon. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
35/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat képvisel�-testülete egyetért az Apátkúti patak mentén 
gyalogos sétány kialakításával.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  polgármester 

 
Hadházy Sándor: A 7. pont a Duna-parti kerékpárút engedélyezési terve. Itt voltak apró 
pontosítások, de a Tér-team által javasolt módosítás kerül átvezetésre. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
36/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy a Duna-parti 
kerékpárút engedélyezési terv nyomvonalának átvezetése a Tér-Team Iroda által 
javasolt és kés�bb szolgáltatott módosítással kerüljön átvezetésre a rendezési tervbe. 
 

Határid�: azonnal  Felel�s:  polgármester 



 

 15

Hadházy Sándor: A következ� pont a 8-as, az Újtelep-K�bánya VIFA terület fejlesztési 
elképzelései. Itt az a javaslat született, hogy el�tte megállapodást kell kötni a tulajdonossal. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
37/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy az Újtelep-
K�bánya VIFA terület településközpont vegyes (Vt) területbe történ� átsorolásával 
elviekben egyetért, a tulajdonossal kötend� el�zetes megállapodást követ�en.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  polgármester 

 
Hadházy Sándor: A 9-es pontban az Apátkúti patak melletti kemping területének 
szabályozási terve, kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
38/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért azzal, hogy az Apátkúti 
patak melletti kemping területére külön szabályozási terv készüljön. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  polgármester 

 
Hadházy Sándor: A 10-es pont volt a rendeltetési egységek szabályozása a lakó és vegyes 
övezetekben. Az új javaslatot elvetette a testület, tehát minden maradjon úgy, ahogy a 
jelenlegi szabályozásban szerepel. Azonban az érintett tulajdonosokkal egy fórumot össze 
kellene hívni és amennyiben konszenzus mutatkozik egy-egy tömb esetében, akkor a 
kés�bbiekben lehetséges, egyes esetekben módosítás. Ennek felel�se a f�építész, határid� 
június 30. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

39/2010. (II. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a lakó és vegyes övezetekben való 
rendeltetési egységek szabályozásának el�készítésével megbízza a f�építészt. 
 

Határid�: 2010. június 30. 
Felel�s: f�építész 

 
Hadházy Sándor: Még ugyanezen pontnál a teraszházak szabályozásánál az volt az 
álláspont, hogy meg kell nézni, hogy nem léphet-e föl kártalanítási igény. Kérte a Tér-Team 
Irodát, hogy szakmailag segítsenek ebben a kérdésben a f�építésznek és készüljön err�l 
alátámasztó anyag. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
40/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a teraszházak szabályozási 
kérdésében felkéri a f�építészt, hogy a Tér-Team Iroda szakmai segítségével ebben az 
ügyben tájékozódjon az esetleges kártalanítási igények elkerülése érdekében. Ennek 
tükrében a döntést a Képvisel�-testület kés�bbre halasztja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: f�építész 

 
Hadházy Sándor: Következ� pont a 11-es az Újhegy és más hegyoldali üdül�területek 
zöldterület besorolásának felülvizsgálata. Itt az volt az álláspont, hogy minden marad úgy, 
ahogyan a jelenlegi szabályozási terv el�írja. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
41/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Újhegy és más hegyoldali 
üdül�területek zöldterület besorolásának felülvizsgálata során úgy dönt, hogy a jelenleg 
hatályos tervet hagyja érvényben.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Hadházy Sándor: A következ� pont a Dobos-hegy és Diós üdül� terület módosítása 
lakóterületté. Ezt nem támogatta a testület, kérte, aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi besorolás 
maradjon, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
42/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem támogatja a Dobos-hegy és diós 
üdül� terület lakóterületté módosítását, így azt a jelenlegi szabályozás szerint 
üdül�területként hagyja jóvá. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A 13-as pontot, a Dobos-hegyre vezet� út belterületbe vonását támogatta a 
testület, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
43/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  támogatja a Dobos-hegyre vezet� út 
0195/2, 0195/5 és 0195/6 hrsz. belterületbe vonását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Az el�vásárlási jogok aktualizálásáról külön rendeletet alkot a testület, 
melynek határideje 2010. június 30. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
44/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  az el�vásárlási jogok aktualizálását 
külön rendeletben kívánja szabályozni. Felkéri a jegyz�t, hogy a rendelet tervezetet 
2010. június 30-ig a Képvisel�-testület elé terjessze be. 
 

Határid�: 2010. június 30. 
Felel�s: jegyz� 



 

 18

 
Hadházy Sándor: A következ� a MOL kút áthelyezésének kérdése, itt a tervben szerepl� 2. 
változatot tartotta legjobbnak a testület. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
45/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  a MOL kút áthelyezésének 
lehetséges helyszínei közül a vízier�m�höz épült kilátó melletti parkoló területét 
támogatja, közlekedési területként kiszabályozva. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ� a jachtkiköt� létesítés kérdése, ezzel nem értett egyet a 
testület. Szavazásra kérte fel a testületet! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
46/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet jachtkiköt� 
létesítésével a közparkban. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A Nemzetközi kiköt�vel kapcsolatban az volt az álláspont, hogy a Tér-
Team Kft-vel sor kerül egy konzultációra, megvizsgálják, hogy egy ilyen kiköt�t ténylegesen 
hol lehet kialakítani. Ezen kívül pedig konszenzus mutatkozott abban, hogy a Rév utca és a 
városkapu közötti területen ne épüljön ilyen kiköt�. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
47/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a f�építészt, hogy a Tér-team 
Kft-vel közösen vizsgálja meg és készítsen javaslatot egy Nemzetközi kiköt� lehetséges 
elhelyezésére vonatkozóan, azonban Visegrád Város Képvisel�-testülete nem támogatja 
nemzetközi hajókiköt� létesítését a Rév utca és a városkapu közötti területen. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Hadházy Sándor: a 18. pont a Sibrik dombi m�emlék terület egységes övezetbe sorolása. 
Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
48/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért a Sibrik dombi m�emléki 
terület egységes övezetbe sorolásával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Következ� pont az Újkerti ingatlan építési helyének felülvizsgálata volt. 
Kért, aki nem támogatja a változtatást, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
49/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet az Újkert, 733/2 hrsz-ú 
ingatlan építési helyének megváltoztatásával, tehát a jelenlegi szabályozás marad 
érvényben.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Nagy Márta: Jelezte, hogy a kártérítési igény lehet�ségét azért itt meg kell vizsgálni. 
 
Hadházy Sándor: Ennek tükrében javasolta, hogy a f�építész és a Tér-Team Iroda vizsgálja 
meg ennek lehet�ségét. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

50/2010. (II. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a f�építészt, hogy a Tér-Team 
iroda segítségével vizsgálják meg egy esetleges kártalanítási igény lehet�ségét az Újkert, 
733/2 hrsz-ú ingatlan ügyével kapcsolatban. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Tóth Helga: Elmondta, hogy az ÁRT-t megvizsgálva megállapítható, hogy az építési terület 
ezen az ingatlanon már korábban is ezen a helyen volt, tehát a panoráma úthoz közeli rész 
korábban is erd� terület volt és a völgyhöz közel es� részen lehet építeni. Tehát 
megállapítható, hogy amiatt, hogy a testület nem változtat, kártérítési igény nem keletkezhet. 
 
Hadházy Sándor: Következ� pont a 20-as a Csuka-völgy, Újhegy 1021 és 279 hrsz-ú 
ingatlanok külterületbe sorolásának felülvizsgálata. A Tér-Team Iroda álláspontja szerint a 
jelenleg folyó bírósági ügyben nem helytálló a kártalanítási igény, de ett�l függetlenül a 
változtatásnak nincs is értelme. Kérte, aki ennek tükrében a jelenlegi szabályozás megtartását 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat nélkül  és 1 tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
51/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet a Csuka-völgy, Újhegy 
1021 és 279 hrsz ingatlanok átsorolásával, a jelenlegi szabályozás érvényben tartását 
fogadja el. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor : Kérte, aki támogatja a K�bánya melletti gázcsere-telep átsorolását 
kertvárosias övezetbe, ezt jelezze! 
 

- Gróf Péter képvisel� távozott az ülésteremb�l –  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
52/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért a K�bánya melletti 
gázcsere-telep kertvárosias lakóterületbe történ� átsorolásával. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Hadházy Sándor: A 22-es pontban a tájképvédelmi vonal módosításáról van szó. Bár igaz, 
hogy ezt maga a tulajdonos kérelmezte, azért mégis célszer� a megállapodásban ezt rögzíteni 
vele. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
53/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  egyetért a Fels� Diós 1326 hrsz-ú 
ingatlan beépíthet�ségével kapcsolatos tájképvédelmi határvonal korrekciójával. 
Egyben felkéri a jegyz�, hogy a tulajdonossal kötend� megállapodást készítse el�. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A változtatás tekintetében egységes volt az álláspont, hogy nem ért vele 
egyet a testület. Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
54/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  a szociális Otthon b�vítési területén 
a 1502/4 és 1502/5 hrsz-ú ingatlanok besorolásának változtatásával nem ért egyet, azt 
továbbra is be nem építhet�, belterületi besorolásban kívánja tartani. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármetser 

 
Hadházy Sándor: A következ� a volt Löffler bánya el�tti tervezett gazdasági terület 
átsorolása zöldövezetbe. Kérte, aki a változást támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

55/2010. (II. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  egyetért a volt Löffler bánya el�tti 
tervezett gazdasági terület zöldövezetbe átsorolásával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ� az Alsó-Diós dül� hétvégi házas besorolásának módosítása. 
Itt az volt az álláspont, hogy nem támogatja az önkormányzat a változtatást, azonban felkéri a 
f�építészt, hogy 2010. június 30-ig a közm� és egyéb kérdéseket tekintse át, vizsgálja meg, 
ezt követ�en újra a testület elé kerülhet az ügy. Amennyiben ezután a Képvisel�-testület azt 
az álláspontot fejti ki, hogy az ügyet tovább kell vinni, akkor Lakossági Fórum keretében 
meghallgatják az érintett ingatlan tulajdonosokat. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
- E�ry Dénes képvisel� visszajött az ülésterembe - 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
56/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem támogatja az Alsó-Diós dül� 
hétvégi házas besorolásának módosítását kertvárosias lakóterületbe. Ezzel egyidej�leg 
felkéri a f�építészt, hogy az ehhez kapcsolódó kérdéseket tekintse át  és vizsgálja meg 
2010. június 30-ig. Ennek függvényében a Képvisel�-testület újra tárgyalja az ügyet és 
lehet�séget lát benne, akkor az érintett terület tulajdonosait Lakossági Fórum keretében 
meghallgatja. 
 

Határid�: 2010. június 30. 
Felel�s: f�építész 

 
Hadházy Sándor: A következ� a Latinovits villa övezet módosítása. Itt ugyanaz volt az 
álláspont, hogy a f�építész részletesebben megvizsgálja, el�készíti 2010. június 30-ig és most 
marad a jelenlegi besorolás. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
57/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem ért egyet a Latinovits villa 
ingatlanjain a terület felhasználás és övezet módosítással. Ezzel egyidej�leg felkéri a 
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f�építészt, hogy az ehhez kapcsolódó kérdéseket tekintse át  és vizsgálja meg 2010. 
június 30-ig. Ennek függvényében a Képvisel�-testület újra tárgyalja az ügyet. 
 

Határid�: 2010. június 30. 
Felel�s: f�építész 

 
Hadházy Sándor: A 27. pont következik: Szentgyörgypuszta, Áprily völgy tájképvédelmi 
vonal módosítása. Itt érdeket nem sért a változtatás, tehát támogatta a testület. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
58/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  egyetért a Szentgyörgypuszta, 
Áprily-völgy, 1640/8 hrsz-ú üdül�területek beépítése kapcsán a tájképvédelmi építési 
korlátozás vonalvezetésének korrekciójával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A 28. pont a Silvanus szálloda beépíthet�ségi százalék emelésének 
kérdése. Kérte, aki nem támogatja a módosítást ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
59/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem ért egyet a Silvanus szálloda 
Üü-4 övezetben a 21% beépíthet�ség 25%-ra történ� növelésével. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Gróf Péter visszaérkezett az ülésterembe – 

 
Hadházy Sándor: A következ� pont a Szentgyörgypuszta, 1594 hrsz. ingatlanon lakóház 
építése, szabályozási vonal korrekció. Itt ugyanaz a helyzet, hogy egyedi eseteket nem 
támogat a testület, de f�építész általi átnézés után visszatérnek a kérdésre. Kérte, aki ezt 
támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

60/2010. (II. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem támogatja a 
Szentgyörgypuszta, 1594 hrsz. ingatlanon lakóház építését. Ezzel egyidej�leg felkéri a 
f�építészt, hogy az ehhez kapcsolódó kérdéseket tekintse át  és vizsgálja meg 2010. 
június 30-ig. Ennek függvényében a Képvisel�-testület újra tárgyalja az ügyet. 
 

Határid�: 2010. június 30. 
Felel�s: f�építész 

 
Hadházy Sándor: A 29. pontban azonban az út korrekciót támogatta testület. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
61/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  támogatja a Szentgyörgypuszta 
üdül�területen a szabályozási vonal korrekcióját. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Itt a Tér-team Iroda javaslata az volt, hogy nem kellene módosítani. Kérte, 
aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal,  
ellenszavazat nélkül  és 1 tartózkodás mellett a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
62/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem támogatja az Újhegy 1033 hrsz-
ú ingatlan üdül�tereületbe történ� vissza sorolását. A Képvisel�-testület az ingatlant a 
jelenlegi mez�gazdasági terület besorolásban kívánja tartani.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ� a Fekete hegy 797 hrsz-ú hétvégi ház átsorolása, ez nem 
indokolt, tehát nem támogatja a testület. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
63/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem támogatja a Fekete hegy 797 
hrsz-ú hétvégi ház, üdül�terület lakóterületté történ� átsorolását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s:  polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ� pontot nem támogatta a testület, abban volt egyetértés, hogy 
maradjon a jelenlegi szabályozás. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
64/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem támogatja az Újtelep, 
külterület 011/1 hrsz-ú telekalakítási kérelem alapján a belterületbe vonást, illetve a 
lakóterületbe sorolást. A Képvisel�-testület a terület jelenlegi szabályozását kívánja 
fenntartani. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ� a Doboskert 865 hrsz-ú ingatlan közpark besorolása. Itt 
egyébként kártalanítási igény van bejelentve. Kérte, aki támogatja, hogy maradjon a jelenlegi 
szabályozás, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
65/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  nem ért egyet a Doboskert 865 hrsz-
ú ingatlan beépíthet� területté történ� átmin�sítésével. A Képvisel�-testület a jelenlegi, 
közpark szabályozást kívánja fenntartani.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Hadházy Sándor: A 34. pont a nagy parkoló kérdése. Kérte, aki tervezett javaslatot 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
66/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete  egyetért a nagy parkoló területének 
lehatárolt 64/14 hrsz-ú közterület egy részének zöldterület, köztér besorolásra történ� 
módosításával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a városközpont szabályozási terv korrekcióival egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül  a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
67/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért a városközpont szabályozási 
tervének, illetve szerkezeti tervének korrekcióival. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Korábban felmerült, hogy a kártalanítási ügy kapcsán az 
Alkotmánybírósághoz kellene fordulni állásfoglalás iránt, a jogszabály hatályba léptetésének 
értelmezése miatt. Kérte a Tér-Team Irodát, hogy segítsenek ennek el�készítésében.  
 
Nagy Márta: Elmondta, hogy a bírósági ügy kapcsán átvizsgálta az összes kérdéses ügyet és 
leírta a véleményét, melyet a bizottsági tagoknak is eljuttattak. Amennyiben a testület igényli 
ennek átbeszélését, akkor természetesen készséggel áll rendelkezésre.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy mindenkihez juttassák el újra az anyagot, és kérte a jegyz�t, 
hogy nézze át, amennyiben szükséges más jogászokkal, jegyz�kkel konzultálva szülessen egy 
javaslat és kerüljön a Képvisel�-testület elé minél hamarabb, mert véleménye szerint ezt 
önkormányzati szinten kellene elindítani. Tehát Visegrád Város Önkormányzata forduljon az 
Alkotmánybírósághoz az adott kérdésben. Amennyiben tudomást szereznek arról, hogy ez 
más önkormányzatoknál is probléma, akkor közösen is fordulhatnak az AB-hoz. 
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2. tsp: A 2009. II. félévi el�irányzat-módosítás 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta? 
 
Kiss Károly: Igen, és elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel az el�terjesztéshez kapcsolódóan kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki az el�terjesztést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 1/2010 (II. 11.) számú 2009. évi II. félévi el�irányzat-
módosítás cím� rendeletet elfogadja! (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

3. tsp: 2010. évi költségvetés 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az el�terjesztést az el�z� ülésen elkezdte tárgyalni a testület, ennek 
tükrében a munka folytatódott, a pontosításokat a hivatal elvégezte, a bizottság is tárgyalta 
már, de a mai bizottsági ülés után is voltak változtatási igények. Megkérte a pénzügyi osztály 
vezet�jét ismertesse a módosításokat. 
 
Ladányiné Fótos Tünde:  Mikesy Tamás felhívta figyelmet, hogy a kiadások között szerepel 
a fotóalbum elkészítésére szánt 5 millió forintos keret, ez egyeztetésre került, és az 5 millió 
helyett ez már csak 1.680.000 Ft, illetve a millenniumi év végén tartott disznótor költségei 
nem szerepeltek, ami áthúzódó tétel, 1.066.000 Ft. A kett� tétel összesen 2.746.000 Ft, az 5 
millió forintos keret helyett. Tehát ennek a tételnek a módosításáról szükséges szavazni. 
További változás a bevételi oldalakat érinti. A Fotóalbum értékesítésére 2 millió szerepelt a 
bevételi oldalon, de ez a tétel 4,5 millió lesz Mikesy Tamás szerint.  
 
Hadházy Sándor: Kimaradt viszont a tervezésb�l a Danubiana Televízió támogatása, ami 2,8 
millió forint, véleménye szerint ez teljesíthet� a tavalyi év gyakorlatának megfelel�en, tehát 
az el�terjesztés részeként lehet kezelni. Fentiek tükrében a költségvetés f�egyenlege 2 millió 
forinttal változik. 
 
Dobri Imre: Mikesy Tamásnak volt még egy kérése, hogy a tavalyi bérkeret maradjon meg a 
m�vel�dési háznál. 
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság véleményét, javaslatait. A beterjesztett 
költségvetés alapos munkát tükröz, jól el�készített. Véleményük szerint a városközpontra 
betervezett összeget 2 évre lehetne elosztani, vagyis a hitel vonatkozásában lehetne 2 részre 
bontani. 2010-re szerepelhetne a 10 millió, a második évben a kevesebb összeg, mert nyilván 
nem fejez�dik be 2010-ben a munka, ha nyer a pályázat. A Pénzügyi Bizottság szintén 
javasolja a Danubiana Televíziónak nyújtandó támogatást betervezni. Az óvoda 
vonatkozásában felmerült a gyermekek elhelyezésére vonatkozóan az ún. konténer megoldás, 
melyre két ajánlat is érkezett, de ez igen nagy összeget jelent. A másik megoldás az volna, ha 
különböz� helyeken helyeznék el a gyermekeket, de ez nevelési szempontból nem igazán jó. 
Ezt meg kellene gondolni, de mindkét megoldás költségekbe fog kerülni, ha az óvoda b�vítés 
pályázat nyer. A Castrum Kft kérelmére vonatkozóan, hogy a 10 millió forintot engedje el az 
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önkormányzat, az a bizottság megállapítása, hogy nem valószín�, hogy ebben az évben a 
strand még használható lesz. A társadalmi szervezetek támogatása is átgondolandó, a múltkori 
javaslata az volt a testületnek, hogy kérjék be az egyesületekt�l, hogy mennyi támogatást 
szeretnének ebben az évben. Két egyesület kivételével ezek az igények be is érkeztek. A 
Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat kösse meg a Danubiana Tv-vel a 
megállapodást és 2010-re 2.865.000,- Ft támogatást nyújtson részükre. Az egyesületeknek 
vonatkozásában a 2010-es évre 1.500.000,- Ft-ot javasolnak betervezni. A VSE tervezett 
támogatására 1.500.000 Ft-ot javasolnak betervezni. A városi sportcentrum éves m�ködésére 
1.000.000,- támogatást javasolnak betervezni, célirányosan a Kft-nek továbbá szülessen egy 
megállapodás a sport centrum m�ködtetésének biztosítása érdekében. Az így megnövekedett 
kiadás 4. 865.000.000,- Ft-ot jelent, melynek ellentételezéseként javasolják az idegenforgalmi 
adóra betervezett 48 millió forintot 52. 865.000,- Ft-ot módosítani. Az óvodának külön 
egyeztetések után be kell tervezni egy bizonyos összeget, - az építkezés miatt - melyet most 
még nem lehet pontosan meghatározni. Ezért javaslatuk az, hogy egy „ad hoc” bizottság, 
esetleg a jegyz� úr  segítségével tegyen javaslatot az összegre. A Castrum Kft. kérését a 
Pénzügyi Bizottság nem támogatja. A telekeladással kapcsolatban esetlegesen szükséges 
infrastruktúrális beruházást nem tervezett a bizottság. Állagmegóvásra nincs tervezett összeg, 
de véleményük szerint ez szükséges volna, tehát ezt a kérdést meg kell vizsgálni. A hitelek 
ütemezését is javasolná átnézni, véleménye szerint a terhelhet�ségt�l kellene ezt függ�vé 
tenni. A második polgármesteri státusszal kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság álláspontja nem 
változott az el�z� üléshez képest, ami azt jelenti, hogy továbbra is javasolják a második 
alpolgármesteri státusz megsz�ntetését, tekintve, hogy az egy konkrét feladatra lett 
létrehozva, ez viszont már befejez�dött és véleményük szerint 1700 lakosra nincs is szükség 2 
alpolgármesterre. Elmondta, hogy Dobri Imre alpolgármester urat levélben is felkérték erre. 
Ennek tükrében javasolják, hogy az SZMSZ-t 2010. január 1-t�l változassák meg 1 
alpolgármesteri státuszra. 
   
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy alpolgármester határozatlan id�re választja meg a testület, 
nincs mód arra, hogy ez kés�bb határozott id�re módosítsa. A városközpont kérdésében 
elmondta, hogy elviekben egyetért azzal, hogy a 150 millió 2 részre legyen bontva, azonban 
amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor a közbeszerzési eljárást meg kell indítani, de ezt 
csak abban az esetben tudják megtenni, ha a forrásoldal  biztosított. A forrást egyébként csak 
akkor hívnák le, ha arra ténylegesen szükség lesz, tehát bízik abban, hogy sikerül olyan 
támogatási szerz�dést kötni, amely párhuzamos lesz. Amikor a vállalkozó benyújtja a 
számlát, akkor mindig csak az arányos önrészt kell hozzátenni a támogatás f�összegét pedig a 
kincstár finanszírozza. Véleménye szerint 1 támogatási szerz�dést kell kötni. A Danubiana 
televízió támogatásával egyetért. Az óvoda esetében több megoldás is van, de ezeket a 
költségeket nem tervezték be, mert álláspontja szerint még pozitív pályázat esetén sem lehet 
ebben az évben elkezdeni a beruházást. Talán elképzelhet�, hogy az iskolával egyeztetve 
megoldható lesz az az átmeneti id�szak, amikor a gyermekeket át kell költöztetni. Ezen kívül 
a konténeres megoldás is szóba jöhet, bár ez rendkívül drága. A Castruum Kft-vel  
kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint ezzel a kérdéssel a következ� ülések egyikén 
még  találkozni fognak, mert nem tisztázott, hogy kinyit-e a strand idén vagy nem. Az 
egyesületek támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy az 500 ezer forintos emelést soknak 
véli. Az idegenforgalmi adó megemelését nem tartja reálisnak, mert év végén akár még 
b�ntet� kamatot is kell majd fizetnie az önkormányzatnak, amennyiben a plusz 1 Ft-os 
támogatást év közben igénybe veszi az önkormányzat és mégsem folyik be annyi bevétele. 
Elmondta, hogy a tavalyi idegenforgalmi adó bevétel nem 53 millió forint volt, hanem 48, 6 
millió mert sajnálatos módon az excel tábla, amelyben nyilvántartották az adatokat rossz 
képlettel lett megszerkesztve és sajnálatos  módon ez rossz eredményt jelzett, két sort kétszer 
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adott össze, így más eredményt mutatott. Az ingatlan értékesítésb�l származó bevételnövelést 
támogatja, ezért arra kéri a hivatalt, hogy készítse el� a 13 Dobos-hegyi ingatlan értékesítését, 
illetve vizsgálják meg, hogy az milyen módon lenne értékesíthet�.  Véleménye szerint a 
kintlév�ségek behajtásánál még lát tartalékokat, sajnálatos módon az elmúlt 1-2 évben nagyon 
megemelkedett ezeknek az összege, ezért elvárja a hivataltól, hogy próbálja meg ezt az 
összeget a lehet� legkisebbre csökkenteni. Az állagmegóvásra szükséges költségek benne 
vannak a költségvetésben a kis érték� felújítások soron. Tájékoztatta a testületet, hogy az idei 
költségvetés rendkívül feszített, de a mai napon tárgyalt az számlavezet� bankkal, akit�l azt 
kérte, hogy dolgozzanak ki egy javaslatot, hogy hogyan lehetne az idei évben betervezett 
projektek finanszírozását év közben gördülékennyé tenni. Remélhet�leg március közepére ez 
a javaslat elkészül és azt követ�en testület elé terjeszthet�. 
 
Burgermeiszter Istvánné: Jelezte, hogy a múlt alkalommal is szó volt róla, hogy a Német 
Kisebbségi Önkormányzat támogatást szeretne kérni az augusztus végi obergrünzburgi 
kiutazásához, mert az idei költségvetésük igen sz�kös, viszont meghívást kaptak a 
testvérvárostól. Elmondta, hogy elkészítette a hozzávet�leges költségeket erre vonatkozóan, 
több busztársaságtól is kért már be árajánlatot. Felmerült az is, hogy lesz busza az 
önkormányzatnak, tehát lehet, hogy azzal is megoldható lenne a kiutazás. Az összköltség a 
bekért árajánlatok alapján 500 ezer forinttól 800 ezer forintig terjed. 
 
Hadházy Sándor: Amennyiben a busz beszerzése megtörténik, akkor azzal fogják ezt 
megoldani, hiszen ez az olcsóbb. Tehát javasolja, hogy err�l majd akkor döntsenek, ha meg 
lesz a busz. 
 
Dr K�szegi Géza: Tájékoztatást adott arról, hogy az alpolgármesteri státusz megsz�ntetését 
nem lehet az SZMSZ módosítással megsz�ntetni, hiszen az Ötv. kimondja, hogy amennyiben 
képvisel� az alpolgármester, akkor a következ� önkormányzati választás új képvisel�-
testületének alakuló ülésének id�pontjáig tart a mandátuma. Amennyiben nem választják meg 
képvisel�nek, akkor az új választás napján sz�nik meg a mandátuma. Ezen kívül lemondással 
vagy a Képvisel�-testület feloszlásával, illetve OGY általi feloszlatásával sz�nhet még meg.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy Dobri Imre alpolgármester úrral egyeztetett és  a jöv�ben 
a következ� feladatokat kell ellátnia: mint ismeretes Magyarország 2011-ben az EU soros 
elnökségét fogja ellátni, melyben Visegrád kiemelt szerepet kap, és a Kulturális 
Minisztériumból megkeresést kapott az önkormányzat, hogy milyen kulturális eseményekkel 
tud hozzájárulni ehhez a programsorozathoz. Ennek az el�készítését és lebonyolítását szeretné 
Dobri Imre alpolgármester úrra bízni. A másik feladat az ún. Duna programban való 
érdekérvényesítés. Úgy gondolja, hogy mindkét feladatra megállná a helyét az alpolgármester 
úr a ciklus hátralev� részében.  
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy sem �, sem a Pénzügyi Bizottság nem tudta azt a jogi hátteret, 
amely az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos. Az alpolgármester úrnak címzett 
levelet etikai okokból írták. Ezekben a feladatokban természetesen szívesen részt vállalnak és 
végig kellene gondolni, hogy Visegrád milyen szerepet fog kapni.  
Elmondta, elfogadja a hitelfelvétellel kapcsolatos dolgokat, azonban az nem teljesen 
egyértelm�, hogy azt a bizonyos 1,5 %-ot akkor is fizetni kell-e, ha nem viszik igénybe a 
hitelt? 
 
Hadházy Sándor: Nem, ez majd a közbeszerzési eljárások kapcsán derül majd ki, hogy 
milyen kondíciókkal tudnak szerz�dést kötni.  
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Kiss Károly: A VSE támogatása a tavalyi évben 1.300.000 Ft volt és nem 1 millió, mint 
ahogyan az tervezve van, tehát azt tudná elfogadni, hogy maradjon minden egyesület 
támogatása a tavalyi szinten.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint a VSE-nek tényleg szüksége van legalább a tavalyi 
összegre, hogy m�ködni tudjanak. Az egyéb egyesületek támogatása esetében egyetért az 
1.400.000 Ft beállításával. 
A Sportcentrummal kapcsolatban elmondta, hogy már idáig is elég sok munkája van benne és 
valószín�leg a jöv�ben is fog, zömével fizikai, illetve szervez� munkát, mikor programok 
vannak. Az 1 millió forintot a pálya karbantartására kéri, mert az nem levárható senkit�l, hogy 
saját er�b�l csinálja. Elmondta, hogy � ezt továbbra is szeretné jó gazda módjára gondozni, 
úgy, ahogyan eddig is tette, fizetést nem kér érte, csak az 1 millió forintot a karbantartásra. 
Jelenleg még félkész állapotban van a terület és ahhoz, hogy ezt be lehessen fejezni és 
fejleszteni lehessen ennyi pénz mindenképpen kellene. A játszótér elemek is már készen 
vannak, csak össze kell rakni.  
 
Gerstmayer Beáta: Javasolta, hogy a tavalyi keretösszeget kapják meg a VSE és a civil 
szervezetek is. A sportcentrumban elindult egy folyamat, ami jó, viszont ez csak úgy tud 
tovább m�ködni és fejl�dni, ha erre pénzt szán az önkormányzat, tehát javasolja, hogy ezt 
támogassa a testület valamilyen pénzösszeggel. 
 
Gróf Péter: A Közm�vel�dési Bizottság támogatja, hogy Bártfai István legyen a gondnoka a 
sportpályának.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a VSE 1,3 M forintos, illetve a civil szervezetek 1,4 M 
forintos támogatása is vállalható és nem okoz gondot beállítani a költségvetésbe.  Véleménye 
szerint a Ifjúsági Sziget Egyesület épületében az önkormányzat fizeti a rezsit, tehát, ha 
megnéznék azt, hogy ezzel szemben a többi egyesület mennyi támogatást kap, akkor igen 
nagy aránytalanság jönne ki, ezért úgy gondolja, hogy az Ifjúsági Sziget Egyesület igen jó 
támogatást kap az önkormányzattól. A sportpályával kapcsolatban elmondta, hogy azzal nem 
ért egyet, hogy egy sok millió forintba került m�füves pályát mindenki ingyen használhat, 
err�l szó sem volt az elején. Tehát itt mindenképpen helyére kell tenni a dolgokat és meg kell 
nézni, hogy ezt hogyan lehet hosszú távon üzemeltetni. A bevételeket pedig realizálni kell. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint ehhez mindenképpen kell egy szerz�dés, egy házirend, 
amit be tud tartani.  
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzat arra adja a sportpálya ingyenes használatát, ami a csapat 
felkészüléséhez szükséges, de hobbi szinten a m�füves pálya már nem használható 
ingyenesen. Azzal egyetért, hogy állítsanak be egy 1 millió forintos keretet fejlesztési célra.  
 
E�ry Dénes: Jelezte, hogy a tavalyi évben a körzeti megbízott jár�rözéséhez 240 ezer forint 
üzemanyag támogatást adott az önkormányzat, ezt az idei évben is célszer� volna beépíteni. 
 
Hadházy Sándor: Akkor a költségvetésbe beállított összeget ezzel a 240 ezer forintos 
benzinpénzzel ki kell egészíteni. 
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Bártfai István: Javasolta, hogy a sportpálya fejlesztésre akkor állítsanak be 1 MFt-ot, a civil 
szervezeteknek 1,4 MFt-ot, a VSE-nek pedig 1,3 MFt-ot. Jelezte, hogy a tavalyi évr�l még 
van 750 eFt összeg, mely nem került elszámolásra. 
 
Hadházy Sándor: Akkor ezt a 750 eFt-ot be kell állítani a költségvetésbe. A többi javaslattal 
egyetértett, elmondta, hogy err�l külön szavazni nem szükséges, mert az el�terjesztés 
részeként kezelhet�. A korábban elhangzott javaslatot, miszerint a Danubiana TV támogatás 
igénye 2.860.000 Ft-al kerüljön be a költségvetésbe, azt elfogadja. Az egyesületek 
támogatására 1.400.000 Ft, a Visegrádi Sportegyesületnek 1.300.000 Ft, a sportcentrum 
fejlesztési céltartaléka 1.000.000 Ft. A rend�rség üzemanyag támogatására 240.000 Ft. 
Mikesy Tamás m�vel�dési ház igazgató javaslataival is egyetért, befogadásra javasolja. Ezen 
javaslatokat befogadta, amennyiben ezzel egyetért a testület, akkor egy csomagban lehet róla 
szavazni és a költségvetésbe ezek átvezetésre kerülnek. Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, 
illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért ezen tételek költségvetésbe való beépítésével, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
68/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyetért a következ� tételek 2010. évi 
költségvetésbe való beépítésével: 
 
Bártfai István sportpálya költségelszámolása 2009. évr�l: 750.000,- Ft 
Danubiana TV támogatása:     2.860.000.- Ft 
Civil szervezetek, egyesületek támogatása:   1.400.000.- Ft 
Visegrádi Sportegyesület támogatása:    1.300.000.- Ft 
Sportcentrum fejlesztési céltartaléka :   1.000.000.- Ft 
Visegrád fotóalbum elkészítése:     1.680.000.- Ft 
Millenniumi disznótor költségei:     1.066.000.- Ft 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Hadházy Sándor: Ennek tükrében kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a 2010. évi 
költségvetést elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a  2/2010 (II. 11.) számú Visegrád Város Önkormányzat 
és Intézményei 2010. évi költségvetésér�l szóló rendeletet elfogadja. (Rendeletet lásd 
mellékletben!) 
 
4. tsp: Közfoglalkoztatási Terv 2010. jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a közfoglalkoztatási tervet elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta:Visegrád Város 
Képvisel�-testületének 

69/2010. (II. 11.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a 2010. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási Tervét. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
5. tsp: OTP Bank Nyrt-nél kötött folyószámla hitelkeret szerz�dés módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az el�terjesztés és elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a szerz�dés módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
70/2010. (II. 11.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat 50.000.000,-Ft összeg�  folyószámlahitel felvételér�l 
döntött. 
A hitel futamidejét szerz�déskötést�l 1 éves id�tartamig határozza meg. 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen belül els�sorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi 
adóbevételekre. 
 3. Az Önkormányzat, a folyószámlahitel biztosítékául felajánl legalább 40.000.000,-Ft-
os vagyonkataszteri érték� ingatlan(oka)t és mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, 
hogy a tulajdonában lév� forgalomképes ingatlanán a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, 
beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. 
számára els� helyi jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak.  
A Képvisel�testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, afelet 
korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét. 
4. 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 költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
5. A képvisel�testület nyilatkozik arról, hogy a már meglév� hitelekb�l, 
kezességvállalásokból és az igényelt hitelb�l adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve 
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
6. A Képvisel�testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyz�t, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Rt-nél eljárjon, a hitelszerz�dést és egyidej�leg a hivatkozott 
ingatlanra (ingatlanokra) a zálogszerz�dést aláírja az Önkormányzat képviseletében, 
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valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
    Határid�: 2010. február 28. 

Felel�s: polgármester 
 
Egyebek 
 
Bártfai István: Rövid tájékoztatást tartott az általa nyárra tervezett rendezvényekr�l, rock 
koncertekr�l. Felkérte a polgármestert a rendezvény f�védnöki tisztére, valamint kérte a 
testületet, hogy valamennyi összeggel támogassa a rendezvényt.  
 
Dobri Imre: Technikai kérdés, de alapvet�en csak valamilyen egyesületet vagy civil 
szervezetet tud támogatni a testület, de magánszemélyt nem. Ezért azt kéri, hogy ennek 
valamilyen civil formát kell ölteni, akár az Ifjúsági Sziget Egyesület keretei között. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
   polgármester              h. jegyz� 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   4/2010. 
Határozatok száma:  71-79/2010. (II. 18.) 
Rendeletek száma:  3/2010 (II. 18.) 
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. február 18-án megtartott  nyílt ülésér�l  

 
 

1. Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
 
2. Beszámoló a civil szervezetek 2009. évi munkájáról és tájékoztató a 2010. évi 

önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról 
 

3. Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2009. évr�l 
 

4. A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2009. évi 
tevékenységér�l 

 
5. Esélyegyenl�ségi program 2010.  

 
6. Népjóléti Bizottság beszámolója 

 
7. Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója 

 
8. Kistérségi közoktatási szakszolgáltatás kiegészít� normatívájának leigénylésér�l 

szóló megállapodás elfogadása 
 

9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. február 18-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
 
Meghívottak: 

Mikesy Tamás M�vel�dési Ház igazgató 
    Muckstadtné András Enik� élelmezésvezet� 
 
     
Távol maradt:    
 

E�ry Dénes  
Zeller Tibor 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban kiküldött napirendekhez 
képest, az alábbi napirendekkel javasolta kiegészíteni a napirendek sorát:  

- Esélyegyenl�ségi program 2010.  
- Népjóléti Bizottság beszámolója 
- Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója 
- Kistérségi közoktatási szakszolgáltatás kiegészít� normatívájának leigénylésér�l szóló 

megállapodás elfogadása 
Kérte, aki ezen kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
71/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

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

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

- Kiss Károly képvisel� megérkezett az ülésterembe 
 

1. tsp: Étkezési térítési díjak rendelet módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Tájékoztatta a testületet, hogy a Népjóléti Bizottság foglalkozott az 
el�terjesztéssel és javaslatuk lenne, hogy az alkalmazott, illetve a saját dolgozó étkezési díja 
ne emelkedjen, maradjon 680 Ft, valamint a vendég étkezési összeg 730 Ft legyen. Az állandó 
vendég étkez� jelenleg 1 f�, tehát bevétel szempontjából nem lenne nagy kiesés. Az 
alkalmazott, illetve saját dolgozók esetében pedig, mivel nem emelkedett az étkezési 
hozzájárulás keretösszege, ezért javasolják a csökkentést.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több módosító javaslat nem volt, kérte, aki a 
Népjóléti Bizottság által javasolt módosításokkal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
72/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a „Gyermekétkeztetési intézményi 
térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet Népjóléti Bizottság által javasolt 
módosításait elfogadja. 

 
Határid�: azonnal  Felel�s: polgármester 



 4 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a megszavazott módosításokkal együtt a rendeltet elfogadja, ezt 
jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, elfogadásához min�sített 
többség szükséges.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igenszavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 3/2010. (II.18.) számú a Gyermekétkezési intézményi 
térítési díjak megállapításáról szóló rendeletet elfogadja. (Rendeltet lásd mellékletben!) 
 

2. tsp: Beszámoló a civil szervezetek 2009. évi munkájáról és tájékoztató a 2010. évi 
önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság egy kivételével az összes civil szervezet 
beszámolóját megkapta. A bizottság véleménye, hogy a civil szervezetek nagyon komoly 
munkát végeztek, különösen igaz ez a tavalyi évre, amikor is a Millenniumi rendezvények 
kapcsán igen szoros együttm�ködésr�l és segítségr�l tette tanú bizonyságot, ezért a 
Képvisel�-testület nevében ezúton is köszönetet mondott.  Ezt a kialakult jó együttm�ködést 
az idei évben is szeretnék folytatni, melynek koordinálását a bizottság - Mikesy Tamás 
bevonásával - vállalja.  
A Polgár�rségnek volt még egy kérése a bizottsági ülésen, miszerint, amit a testület tavaly 
megszavazott részükre, azt az összeget kérik kifizetni. 
 
Hadházy Sándor: Kérte a hivatalt, hogy ennek nézzen utána és a megszavazott összeget 
fizesse ki a Polgár�rségnek.  
 
Kiss Károly: Elmondta, � úgy látja, hogy a tavalyi évben nem igazán aktivizálta magát a 
polgár�rség. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy szerinte azért minden héten jár�röznek a veszélyeztetett 
id�pontokban, de hozzá kell tenni, hogy kevesen vannak.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy � is nagyra értékeli a civil szervezetek munkáját, ezért 
úgy gondolja, hogy m�ködésüket a továbbiakban is támogatnia kell az önkormányzatnak. 
Javasolta beszámolók elfogadását, kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
73/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a visegrádi civil szervezetek 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolókat elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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3. tsp: Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2009. évr�l 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Gróf Péter: Tájékoztatta a testületet, hogy a Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolóját a bizottsági ülésen meghallgatták, köszönetüket fejezték ki a jól végzett 
szolgáltatásért, ami ugye az idei évben új volt a városnak Nagymaros után. A Közm�vel�dési 
Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Mezei Anna: A Népjóléti Bizottság is tárgyalta a beszámolót, feltették a nekik szánt 
kérdéseket, a beszámolót elfogadásra javasolják. Véleményük szerint hasznos volt ez a váltás, 
hiszen szervesebben kacsolódik a szentendrei kistérséghez az önkormányzat. Szakmai 
segítséget is kértek az intézmények vonatkozásában a jöv�ben, a problémák gyorsabb 
megoldása érdekében. Tehát a kapcsolat indítása jónak bizonyult.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés és egyéb 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 
74/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Családsegít� és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját  elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

- Dobri Imre alpolgármester megérkezett az ülésterembe 
 

4. tsp: A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2009. 
évi tevékenységér�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Gróf Péter: A Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta a beszámolót, azt elfogadásra 
javasolja. A Bizottság nevében kifejezte köszönetét a M�vel�dési Ház, illetve Mikesy Tamás 
elmúlt évi segítségét, munkáját a Millenniumi rendezvények lebonyolításában.   
 
Hadházy Sándor: Milyen a mozi látogatottsága? 
 
Mikesy Tamás: Az elmúlt években úgy t�nik, hogy stagnál, ez id�szaktól is függ, télen 
többen vannak, illetve az éppen m�soron lév� filmt�l. Vetítés azért nagyon ritkán marad el, 
mert annyira kevesen vannak. Dunabogdányból és Pilismarótról még viszonylag többen 
átjárnak, de a távolabbi településekr�l már nem, zömében az a jellemz�, hogy visegrádi 
lakosok járnak a moziba.  
 
Hadházy Sándor: A térségben lév� M�vel�dési Házakkal és szervezetekkel milyen a 
kapcsolat? Van-e hajlandóság az együttm�ködésre? 
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Mikesy Tamás: Jó a munka kapcsolat, mindenkivel van ismeretség a környékben.  
 
Hadházy Sándor: A közönség nehezen mozdul meg egy-egy rendezvényre? 
 
Mikesy Tamás: Az a tapasztalat, hogy Dunabogdányból szívesen jönnek át egy-egy 
rendezvényre, de Tahitótfalutól, illetve Leányfalutól lefelé már nagyon nehéz megszólítani a 
közönséget.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte Mikesy Tamásnak az elmúlt években tanúsított hozzáállását, 
munkáját, segítségét.  
 
Mezei Anna: A visegrádi szerepl�k aktivitása milyen a környékbeli rendezvényeken? 
 
Mikesy Tamás: Amennyiben meghívást kapnak, akkor természetesen mennek és eleget 
tesznek.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a M�vel�dési Ház beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

75/2010 (II.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Mátyás Király M�vel�dési Ház és 
Könyvtár 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját  elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

5. tsp: Esélyegyenl�ségi program 2010.  
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az esélyegyenl�ségi program aktualizálása elkészült.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki azt elfogadja, 
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 

76/2010 (II.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Visegrád Város 
Önkormányzatának Esélyegyenl�ségi Programját a 2010. január 1. - 2011. december 31. 
id�szakra vonatkozóan. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 6. tsp: Népjóléti Bizottság beszámolója 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a Népjóléti Bizottság beszámolójához hozzászólás, illetve kérdés 
nem volt, kérte, aki támogatja a beszámoló elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
77/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Népjóléti Bizottság 2009. évr�l 
szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

7. tsp: Városfejlesztési, Idegenforgalmi- és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a Városfejlesztési Bizottság beszámolójához hozzászólás, illetve 
kérdés nem volt, kérte, aki támogatja a beszámoló elfogadását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
78/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városfejlesztési Bizottság 2009. 
évr�l szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
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8. tsp: Kistérségi közoktatási szakszolgáltatás kiegészít� normatívájának 
leigénylésér�l szóló megállapodás elfogadása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

Hadházy Sándor: A Kistérségi Társulással kötend� ez a megállapodás.  
 
Dr K�szegi Géza: A logopédiai, illetve gyógytestnevelési órákon résztvev� gyermekek 
létszám keretér�l szól a megállapodás, mely alapján a kistérség szétosztja a normatívát.  
 
Hadházy Sándor: Kérdés, illetve hozzászólás nem lévén, kérte, aki a megállapodás 
megkötését támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
79/2010 (II.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a határozati javaslat 1. 
számú mellékletében található, az Önkormányzat saját intézménye által nyújtott 
közoktatási szakszolgáltatás kiegészít� normatívájának leigénylésér�l szóló 
megállapodást és felkéri a polgármestert a pontos adatokkal való kitöltés után annak 
aláírására és a DÖTKT felé történ� megküldésre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
A 79/2010. (II. 18.) számú határozati javaslat 1. sz.-ú melléklete 
 
Visegrád Város Önkormányzat és a DPÖTKT között létrejött a Közoktatási szakszolgálati 
feladatellátásra vonatkozó megállapodás szerint a 2009/2010 tanév II. féléve és a 2010/2011 
tanév I. féléve során Visegrád Város Önkormányzat feladatellátására vonatkozó becsült 
ellátotti létszámai: 
 
Áprily Lajos Általános Iskola és alapfokú M�vészetoktatási Intézmény: 
 

2009/2010. II. félév   2010/2011 I. félév 
- Logopédiai ellátás:   37 f�     42 f� 
- Gyógytestnevelés:  9 f�     11 f� 

 
Fellegvár Óvoda Visegrád: 
 

2009/2010. II. félév   2010/2011 I. félév 
- Logopédiai ellátás:   26 f�     25 f� 
- Fejleszt� felkészítés:  24 f�     26 f� 

 
9. tsp: Egyebek 

 
- Katolikus templom rekonstrukcióra betervezett összeg kifizetése 
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Bártfai István: Jelezte, hogy a tavalyi év folyamán az önkormányzat hozzájárult a templom 
felújításához, azonban ez az összeg még nem került átutalásra. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy amint az önkormányzat likviditási problémái rendez�dnek 
elkezdik az összeg kifizetését, azonban ez csak 2 részletben lehetséges. 
Ezekre az átmeneti finanszírozási problémák kiküszöbölésére ajánlatot kért a hivatal a 
banktól.  

 
- Kátyúzás 

 
Bártfai István: Kérte, hogy a városgazdálkodási csoport mérje fel a kátyúzási munkálatokat 
és amit lehet javítsanak ki tavasszal. 
 
Hadházy Sándor: Természetesen ezek a munkák, amint lehet elfognak kezd�dni. 
Kiss Károly: Kérte, hogy tavasszal szintén végezzék el a F� utcán lév� fák megmetszését, 
hogy ne lógjanak az ablakokba, illetve a házak homlokzatához ne érjenek hozzá.  

 
- Zöld hulladék elszállítása 

 
Kiss Károly: Megsz�nt az a lehet�ség, hogy a lakosság a Pilisi Parkerd�vel egyetértésben az 
erd� kijelölt helyére hordja a felgyülemlett zöld hulladékot. Ennek az elszállításáról 
valamilyen módon gondoskodni kellene. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy felfogja keresni a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-t, 
hogy ezt a kérdéskört át beszéljék. De azután is érdemes volna utána nézni, hogy a 
környékben egy vállalkozó nem tudná-e felvállalni ennek elszállítását.  

 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte, az ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester                          h. jegyz� 
 
 

 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   5/2010. 
Határozat száma:  80/2010. (II. 24.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. február 24-én megtartott  rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. TDM szervezet fenntartás vállalási id� módosítása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. február 24-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes  
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelentek, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 10 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  A Képvisel�-testület még a tavaly 
decemberi ülésén döntött a TDM pályázat benyújtás a kapcsán arról, hogy a létrehozandó 
szervezetet 5 éven keresztül fenntartja és a fenntartáshoz szükséges összeg 65%-át az adott év 
költségvetésében biztosítja. A hivatalba a mai nap folyamán beérkezett tisztázó kérdések 
körében szerepel az, hogy a TDM szervezet fenntartásának feltételeit módosítani szükséges. A 
módosítás a következ�: az önkormányzat vállalja, hogy a pályázat sikeres elbírálását követ�en 
létrehozza a TDM Szervezetet és a pályázat megvalósításának id�tartamára, valamint a 
befejezést követ� 5 éven keresztül történ� fenntartáshoz szükséges összeg 65%-át az adott év 
költségvetésében biztosítja. 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy mivel nem tudható, hogy évente mennyit jelent összegszer�en a 
65%, ezért � ezt nem tudja felvállalni és ezáltal megszavazni. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki ismertetett módosítással 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Képvisel�-testülete  8 igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 ellenszavazat 
mellett a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
80/2010 (II.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- Magyarországi Operatív 
Program Keretében meghírdetett Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek 
támogatása c. pályázat kiírásra. A pályázat sikeres elbírálását követ�en létrehozza a 
TDM Szervezetet, és a pályázat megvalósításának id�tartamára, valamint a befejezést 
követ� 5 éven keresztül történ� fenntartásához szükséges összeg 65%-át Visegrád Város 
Önkormányzat Képvisel�-testülete az adott év költségvetésében biztosítja.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
   polgármester              h. jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   6/2010. 
Határozat száma:  81/2010. (III. 08.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. március 8-án megtartott  rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. OTP folyószámlahitel folyósításához szükséges jelzálogjog bejegyzési 
hozzájárulás 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. március 8-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes  
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
 
 
     
Távol maradt:    
 

Mezei Anna 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 9 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Az ülés napirendje, az 50.000.000,- Ft-os jelzálog hitel keret szerz�déshez kapcsolódik, 
melynek felvételér�l a február 11-i ülésen döntött a testület, azonban akkor nem lett pontosan 
nevesítve az ingatlan, illetve az ingatlanok, melyre a jelzálogjog bejegyzésre kerül. Ez a két 
1219/12 és 1287/9 hrsz-ú ingatlan a Dobos hegyen található a Löffler bánya területe mellett 
lév� üdül�övezetben. Ennek a két ingatlannak az értéke fedezné az OTP által kért 
40.000.000,- Ft-os biztosítékot. 
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte aki javaslatával 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
81/2010. (III.08.) számú 

HATÁROZATA 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a 70/2010. (II.11.) számú határozatában 
50.000.000,- Ft összeg� folyószámlahitel felvételér�l döntött. 
Ennek alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában lév�, 
visegrádi 1219/12 és 1287/9 hsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. jelzálog joga az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: jegyz� 

 
 
Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester                        h. jegyz� 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   7/2010. 
Határozatok száma:  82-87/2010. (III. 18.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. március 18-án megtartott  rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Helyi Kisebbségi választás 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak választása 

 
2. Önkormányzati tulajdonú 85 hrsz-ú ingatlan több ingatlan egyesítéséb�l történ� 

kialakítása 
 

3. Thermal Hotel kérelme Visegrád zászló kihelyezésére 
 

4. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. március 18-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Gróf Péter 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
 
 
     
Távol maradt:    

Bártfai István 
E�ry Dénes 
Kiss Károly  
Zeller Tibor 
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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 
2 pótnapirendr�l szükséges dönteni. Az els� tulajdonképpen kapcsolódik az 1. napirendi 
ponthoz, ugyanis ez a helyi kisebbségi önkormányzati választás Szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról szól, ezért javasolta, hogy ezt ne külön napirendként kezeljék, 
hanem az 1. napirendi pontba kapcsolják be. A másik pótel�terjesztés a Thermal Hotel zászló 
kihelyezési kérelme. Kérte, aki a napirend kiegészítésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
82/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjének kiegészítését 
elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

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

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
83/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Helyi Kisebbségi választás 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak választása 

El�terjeszt�: dr K�szegi Géza h. jegyz� 
 
Dr K�szegi Géza: Elmondta, hogy az el�terjesztésekhez nem kíván további kiegészítést 
tenni, kéri a testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Mezei Anna: A javasolt személyek mindegyike vállalja a tagságot? 
 
Dr K�szegi Géza: Mindenkivel egyeztetve volt, a helyi kisebbségi SzSzB tagja már írásban 
is nyilatkoztak. 
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Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a 
testületet. Kérte, aki Szavazatszámláló Bizottságok 1. és 2. szavazókörbe javasolt tagjainak és 
póttagjainak megválasztásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
84/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az 1. számú szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választja: 
 
Gróh Déniel 2025 Visegrád, Nap u. 4. 
Gerstmayer Jánosné 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 50. 
Herné Imre Erzsébet Tünde 2025 Visegrád, Doboskert u. 1. 
 
(A választott tagok egymás közt választanak elnököt és elnökhelyettest) 
 
1. számú szavazókör póttagok: 
 
Márkosi Gábor Gergely 2025 Visegrád, tölgyfa u. 6. 
Koncz Eszter 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 73. 
Nádler Anna 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 9. 
Scheili Éva 2025 Visegrád, F� u. 89. 
Molnár Erzsébet 2025 Visegrád, F� u. 55. 
Ivitz Judit 2025 Visegrád, F� u. 10. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az 2. számú szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választja: 
 
Bolyki Lajos 2025 Visegrád, Rákóczi u. 6. 
Borsody István 2025 Visegrád, F� u. 22. 
Kárpát Ildikó 2025 Visegrád, sziget u. 7. 
 
2. számú szavazókör póttagok: 
 
Csepreginé Borostyán Anna Klára 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 11. 
Konczné Sz�ke Éva 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 73. 
Mundiné Bocskay Zsuzsanna 2025 Visegrád, F� u. 71. 
 

Határid� azonnal 
Felel�s: jegyz� 
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Hadházy Sándor: Kérte, aki a Helyi Kisebbségi választás Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak megválasztásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
85/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi kisebbségi szavazókörben 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választja: 
 
Fr�hlich Istvánnét 
Dudás Istvánt 
Budai Zsuzsannát 
Sovány József Jánost 
Abonyi Bálintot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
2. tsp: Önkormányzati tulajdonú 85 hrsz-ú ingatlan több ingatlan egyesítéséb�l 
történ� kialakítása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden ismertette és összefoglalta az írásos el�terjesztésben foglaltakat a 
tervezett városközpont területén lév� földrészletek határrendezésére vonatkozóan. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
86/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete elfogadja az új változási vázrajzban rögzített 
telekhatárokat, melyek a az érintett telkek természethez igazodó állapotát tükrözik, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a Földhivatali átvezetés a rajz szerint megtörténjen. 
Hozzájárulnak ahhoz, hogy a 83/2 hrsz-ú ingatlan kivett lakóház, gazdasági épület, udvar 
m�velési ágú, a 83/4 hrsz-ú ingatlan kivett beépítetlen m�velési ágú és a 84/1 hrsz-ú ingatlan 
kulturális intézmény m�velési ágú legyen, átvezetése a Földhivatalnál megtörténjen, a 
sportcsarnok valós helyére történ� igazítása és a szükséges, a mellékelt vázrajz szerinti 
ingatlancserék átvezetése megtörténjen. Elfogadják, hogy a területrendezés utáni állapot 
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szerint a magáningatlanok területe összességében 219 m²-rel nagyobb az önkormányzati 
ingatlanok területe pedig ugyanezzel a 219 m²-rel kisebb lesz. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
3. tsp: Thermal Hotel kérelme Visegrád zászló kihelyezésére 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Thermal Hotel kérelmet nyújtott be visegrádi zászló kihelyezésére. 
 
Kalotai Árpád: Jelezte, hogy korábban beszéltek már arról, hogy az ilyen és hasonló 
kérelmek elbírálására létre jönne egy három tagú bizottság, de sajnos nem történt erre 
vonatkozóan el�relépés. 
 
Dobri Imre: A dolog ott akadt el, hogy az önkormányzat erre vonatkozó rendelete kimondja, 
hogy ilyen kérelmekre csak a Képvisel�-testület adhat engedélyt. 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottsággal át fogják tekinteni ezt a kérdést. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
kérelmet támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
87/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete engedélyezi a Thermal Hotel szálloda 
részére a 11. sz út mellett elhelyezked� zászlórúdján egy 3x1 m-es függ�leges helyzet� 
visegrádi zászló kihelyezését.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4.tsp: Egyebek 

 
Kalotai Árpád: Rövid tájékoztatót tartott „A mi kis városunk” városfejleszt� valóságshow 
cím� felhívásról, mely egy olyan, televízióban rendezett vetélked� jelleg� játék, melyben a 
városukat szeret� helyi lakosok keresnek kreatív megoldásokat egy –egy városrész jöv�jére. 
A játék célja kett�s: egyrészt a városvezet�k kreatív és újszer� ötleteket kaphatnak városuk 
lakóitól, másrészt a városlakókat segíti abban, hogy a településük adottságain, lehet�ségein, 
problémáin gondolkodjanak. A nyertes ötleteket az önkormányzatok esetlegesen 
felhasználhatják a fejlesztési területbe. Véleménye szerint nem rossz az elgondolás, csak 
jelenleg nem tudja van-e olyan területe a városnak, melyet ilyenre lehetne felhasználni. 
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Gróf Péter: Véleménye szerint ez nem olyan túl jó ötlet, hogy ezért akár még fizetnie is 
kelljen a városnak. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a majdan létrejöv� TDM iroda szakemberei vizsgálják 
meg ezt a kérdést, hogy valóban kellene-e egy ilyen jelleg� népszer�sítés a városnak. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester               h. jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   7/2010. 
Határozatok száma:  82-87/2010. (III. 18.) 
Rendeletek száma:  - 
   
     
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. március 18-án megtartott  rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Helyi Kisebbségi választás 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak választása 

 
2. Önkormányzati tulajdonú 85 hrsz-ú ingatlan több ingatlan egyesítéséb�l történ� 

kialakítása 
 

3. Thermal Hotel kérelme Visegrád zászló kihelyezésére 
 

4. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. március 18-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Gróf Péter 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
 
 
     
Távol maradt:    

Bártfai István 
E�ry Dénes 
Kiss Károly  
Zeller Tibor 
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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 
2 pótnapirendr�l szükséges dönteni. Az els� tulajdonképpen kapcsolódik az 1. napirendi 
ponthoz, ugyanis ez a helyi kisebbségi önkormányzati választás Szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról szól, ezért javasolta, hogy ezt ne külön napirendként kezeljék, 
hanem az 1. napirendi pontba kapcsolják be. A másik pótel�terjesztés a Thermal Hotel zászló 
kihelyezési kérelme. Kérte, aki a napirend kiegészítésével egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
82/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjének kiegészítését 
elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

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

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
83/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Szavazatszámláló Bizottságok, valamint a Helyi Kisebbségi választás 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak választása 

El�terjeszt�: dr K�szegi Géza h. jegyz� 
 
Dr K�szegi Géza: Elmondta, hogy az el�terjesztésekhez nem kíván további kiegészítést 
tenni, kéri a testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Mezei Anna: A javasolt személyek mindegyike vállalja a tagságot? 
 
Dr K�szegi Géza: Mindenkivel egyeztetve volt, a helyi kisebbségi SzSzB tagja már írásban 
is nyilatkoztak. 
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Hadházy Sándor: Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, szavazásra kérte fel a 
testületet. Kérte, aki Szavazatszámláló Bizottságok 1. és 2. szavazókörbe javasolt tagjainak és 
póttagjainak megválasztásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
84/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az 1. számú szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választja: 
 
Gróh Déniel 2025 Visegrád, Nap u. 4. 
Gerstmayer Jánosné 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 50. 
Herné Imre Erzsébet Tünde 2025 Visegrád, Doboskert u. 1. 
 
(A választott tagok egymás közt választanak elnököt és elnökhelyettest) 
 
1. számú szavazókör póttagok: 
 
Márkosi Gábor Gergely 2025 Visegrád, tölgyfa u. 6. 
Koncz Eszter 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 73. 
Nádler Anna 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 9. 
Scheili Éva 2025 Visegrád, F� u. 89. 
Molnár Erzsébet 2025 Visegrád, F� u. 55. 
Ivitz Judit 2025 Visegrád, F� u. 10. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az 2. számú szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választja: 
 
Bolyki Lajos 2025 Visegrád, Rákóczi u. 6. 
Borsody István 2025 Visegrád, F� u. 22. 
Kárpát Ildikó 2025 Visegrád, sziget u. 7. 
 
2. számú szavazókör póttagok: 
 
Csepreginé Borostyán Anna Klára 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 11. 
Konczné Sz�ke Éva 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 73. 
Mundiné Bocskay Zsuzsanna 2025 Visegrád, F� u. 71. 
 

Határid� azonnal 
Felel�s: jegyz� 
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Hadházy Sándor: Kérte, aki a Helyi Kisebbségi választás Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak megválasztásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
85/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a helyi kisebbségi szavazókörben 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választja: 
 
Fr�hlich Istvánnét 
Dudás Istvánt 
Budai Zsuzsannát 
Sovány József Jánost 
Abonyi Bálintot. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
2. tsp: Önkormányzati tulajdonú 85 hrsz-ú ingatlan több ingatlan egyesítéséb�l 
történ� kialakítása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Röviden ismertette és összefoglalta az írásos el�terjesztésben foglaltakat a 
tervezett városközpont területén lév� földrészletek határrendezésére vonatkozóan. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
86/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete elfogadja az új változási vázrajzban rögzített 
telekhatárokat, melyek a az érintett telkek természethez igazodó állapotát tükrözik, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a Földhivatali átvezetés a rajz szerint megtörténjen. 
Hozzájárulnak ahhoz, hogy a 83/2 hrsz-ú ingatlan kivett lakóház, gazdasági épület, udvar 
m�velési ágú, a 83/4 hrsz-ú ingatlan kivett beépítetlen m�velési ágú és a 84/1 hrsz-ú ingatlan 
kulturális intézmény m�velési ágú legyen, átvezetése a Földhivatalnál megtörténjen, a 
sportcsarnok valós helyére történ� igazítása és a szükséges, a mellékelt vázrajz szerinti 
ingatlancserék átvezetése megtörténjen. Elfogadják, hogy a területrendezés utáni állapot 
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szerint a magáningatlanok területe összességében 219 m²-rel nagyobb az önkormányzati 
ingatlanok területe pedig ugyanezzel a 219 m²-rel kisebb lesz. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
3. tsp: Thermal Hotel kérelme Visegrád zászló kihelyezésére 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Thermal Hotel kérelmet nyújtott be visegrádi zászló kihelyezésére. 
 
Kalotai Árpád: Jelezte, hogy korábban beszéltek már arról, hogy az ilyen és hasonló 
kérelmek elbírálására létre jönne egy három tagú bizottság, de sajnos nem történt erre 
vonatkozóan el�relépés. 
 
Dobri Imre: A dolog ott akadt el, hogy az önkormányzat erre vonatkozó rendelete kimondja, 
hogy ilyen kérelmekre csak a Képvisel�-testület adhat engedélyt. 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottsággal át fogják tekinteni ezt a kérdést. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
kérelmet támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
87/2010. (III. 18.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete engedélyezi a Thermal Hotel szálloda 
részére a 11. sz út mellett elhelyezked� zászlórúdján egy 3x1 m-es függ�leges helyzet� 
visegrádi zászló kihelyezését.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4.tsp: Egyebek 

 
Kalotai Árpád: Rövid tájékoztatót tartott „A mi kis városunk” városfejleszt� valóságshow 
cím� felhívásról, mely egy olyan, televízióban rendezett vetélked� jelleg� játék, melyben a 
városukat szeret� helyi lakosok keresnek kreatív megoldásokat egy –egy városrész jöv�jére. 
A játék célja kett�s: egyrészt a városvezet�k kreatív és újszer� ötleteket kaphatnak városuk 
lakóitól, másrészt a városlakókat segíti abban, hogy a településük adottságain, lehet�ségein, 
problémáin gondolkodjanak. A nyertes ötleteket az önkormányzatok esetlegesen 
felhasználhatják a fejlesztési területbe. Véleménye szerint nem rossz az elgondolás, csak 
jelenleg nem tudja van-e olyan területe a városnak, melyet ilyenre lehetne felhasználni. 
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Gróf Péter: Véleménye szerint ez nem olyan túl jó ötlet, hogy ezért akár még fizetnie is 
kelljen a városnak. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint a majdan létrejöv� TDM iroda szakemberei vizsgálják 
meg ezt a kérdést, hogy valóban kellene-e egy ilyen jelleg� népszer�sítés a városnak. 
Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester               h. jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   9/2010. 
Határozatok száma:  99/2010. (IV. 12.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. április 12-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. OTP Bank Nyrt-vel kötött kártalanításra vonatkozó célhitel rendelkezésre tartási 
idejének és futamidejének módosítása 

 
 



 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. április 12-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
 
 
 
     
Távol maradt:    

Hadházy Sándor polgármester 
Zeller Tibor 

 
 



Dobri Imre: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 f�vel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Az ülés napirendjén egyetlen pont szerepel az OTP kártalanítási célhitel rendelkezésre tartási 
idejének meghosszabbítása. Tehát mint ahogyan az el�terjesztésben is szerepel az 
Államigazgatási Hivatal 2009. június 15-én kelt határozatával önkormányzatunkat kártalanítás 
kifizetésére kötelezte. A számlavezet� bankfiók javaslatára egy kedvezményes 
célhitelszerz�dés került aláírásra. A fellebbezési eljárás elhúzódása miatt a hitel rendelkezésre 
tartási idejét szükséges meghosszabbítani 2010. október 15-ig. ezzel párhuzamosan a 
futamid� is meghosszabbításra kerül, a hitel végs� lejárata így 2013. július 20-ra módosul. A 
hitel egyéb feltételi változatlanul maradnak. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
99/2010. (IV. 12.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az OTP Bank Nyrt-vel 2009. 07. 23-án 
megkötött ÖB- 8400-2009-0469 sz. célhitel szerz�désének  

- rendelkezésre tartási idejét 2010. 10.15-re, 
- végs� lejárati idejét: 2013.07.20-ra, 
- törleszt�részleteit az alábbiak szerint: 
 

  január 20. április 20. július 20. október 20. Összesen: 

2010. év -   1.992.670,- 1.992.670,- 

2011. év 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 7.970.680,- 

2012. év 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- 7.970.680,- 

2013. év 1.992.670,- 1.992.670,- 1.992.670,- - 5.978.010,- 

Összesen: 23.912.040,- 
 
módosítja. 
    Felel�s: Hadházy Sándor polgármester 
    Határid�: 2010. ápr.15. 
 
Dobri Imre: Mivel egyéb napirend nem volt a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

  Dobri Imre         dr K�szegi Géza 
alpolgármester                            jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   10/2010. 
Határozatok száma:  100/2010. (IV. 20.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. április 20-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Visegrád, Magas köz 577-580, 609-610 hrsz-ú ingatlanokon történt partfalomlás 
„vis maior” pályázat benyújtása 

 
 
 



 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. április 20-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
 
 
     
Távol maradt:    

E�ry Dénes 
Mezei Anna 

 
 



Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés 
összehívására azért volt szükség, mert az elmúlt id�szak nagy es�zései következtében az 
el�terjesztésben megjelölt ingatlanok vonatkozásában sürg�s vis maior helyzet ált el�, a 
partfal omlásveszélyessé vált. Arra azonban van lehet�ség, hogy ilyen rendkívüli helyzetben 
az önkormányzat pályázatot nyújtson be a helyreállítás finanszírozására. 
Mivel az el�terjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
 

100/2010. (IV. 20.) számú határozat 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 

A káresemény megnevezése: Visegrád, Magas köz 577-580, 609-610. hrsz. Ingatlanokon 
történt partomlás 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

            Saját forrás 7.350.000,- Ft           30 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 17.150.000,- Ft 70 

Források összesen 
   24.500.000,- Ft 100 

• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 24.500.000,- 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelel� 
rész aláhúzandó) biztosítani.  

• A káresemény érinti az önkormányzat tulajdonában lév� víz és csatorna hálózatot, 
valamint a további partfalomlás a Pázmány Péter utcát is érintené. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelel� rész aláhúzandó) 



Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia  

Biztosítási szerz�dés száma 96000901010504000 
 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 
megfelel� rész aláhúzandó.) 
*A partfal nem biztosítható. 

• Az önkormányzat más – a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelel� rész aláhúzandó). 

• A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésér�l szóló 2/2010. (II.11.)  
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 

Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester              h. jegyz� 

 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   11/2010. 
Határozatok száma:  100-112/2010. (IV. 28.) 
Rendelet száma:            5/2010 (IV. 28.)  
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. április 28-án megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 

1. Zárszámadási rendelet megalkotása 
2. Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
3. Beszámoló a Rend�r�rs 2009. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l 
4. Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen végzett 

tevékenységér�l 
5. Tájékoztató a 2010. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 
6. Visegrád és Környéke Turisztikai Marketing Egyesülettel kötend� középtávú 

együttm�ködési megállapodás jóváhagyása 
7. Aljegyz�i pályázat kiírása 
8. Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi tagdíj és 

fejlesztési projekt önrész vállalás 
9. Szentendre Város Hivatásos T�zoltóságának finanszírozása 
10. Közmeghallgatás el�készítése 
11. dr Orosz Krisztina Ügyvédi Iroda engedély kérelme Visegrád település nevének 

használatára 
12. Csatorna bekötési támogatásra kiírandó pályázat 
13. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. április 28-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
Meghívott: 
    Csereklye Dóra Áprily Lajos Ált. Isk.  
    C.C. Audit képvisel�je 
    Benzsay Csaba Visegrádi Rend�r�rs parancsnok 

Bátka Szabolcs körzeti megbízott 
Cseke László Pro Visegrád Kht. ügyvezet�je 
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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 meghívóhoz képest egy 
plusz napirendi javaslat érkezett, a csatorna bekötési támogatásra kiírandó pályázat címmel. 
Kérte, aki a napirend kiegészítését támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
101/2010. (IV.28.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Csatorna bekötési támogatásra 
kiírandó pályázat cím� napirendet felveszi a napirendek sorába. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

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

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
102/2010. (IV.28.) számú 

 
HATÁROZATA 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Zárszámadási rendelet megalkotása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát. Fontosnak tartják, hogy 
a 2009-es évben sikerült úgy teljesíteni a költségvetést, hogy további hitelek felvételére nem 
került sor. Néhány cég vonatkozásában adó teljesítési problémák merültek fel. A 
fejlesztéseket nem minden esetben sikerült teljesíteni, els�sorban a sport pálya környékének 
fejlesztését, tehát ezt végig kellene gondolni és rendbe kell tenni. A 2009-es évben 2 
alkalommal 500 ezer forint munkáltatói támogatás kifizetésére került sor, amely igen jelent�s 
összeg, azonban err�l sem bizottság, sem testület nem döntött, tehát ez egyszemélyi döntés 
volt és véleményük szerint ez problémás. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a sport 
pályával kapcsolatosan szülessen meg egy szerz�dés a m�ködtetésre vonatkozóan. Az 
elmaradt adókkal kapcsolatosan a jegyz� saját hatáskörében fel kellene, hogy lépjen, hogy ez 
ne halmozódjon a következ� évre. A nagy összeg� személyi támogatások kifizetésével 
kapcsolatban javasolják, hogy az önkormányzat tárgyalja meg és adjon engedélyt. 
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Összességében a költségvetés teljesítését jónak ítéli meg a Pénzügyi Bizottság, tehát 
elfogadásra javasolja a rendeletet. 
 

- Kalotai Árpád és Mezei Anna képvisel�k megérkeztek az ülésterembe. 
 
Szabó Enik� C.C. Audit Kft.: Elmondta, hogy a C.C. Audit Kft. – az önkormányzat kérésére 
- minden segítséget megadott a pénzügyi osztálynak, hogy a zárszámadási rendelet 
elkészüljön. Véleménye szerint az anyag a gazdálkodásról valós képet ad, elfogadásra ajánlja. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a sportpálya fejlesztést úgy tervezték, hogy költségkímél� 
legyen, a tavalyi millenniumi év feladatai miatt valóban vannak e téren lemaradások, de a 
múlt hét folyamán már meghatározásra kerültek a legfontosabb teend�k. A dolgozói 
támogatásokról helyi rendelt értelmében a jegyz� egy személyben dönt és a költségvetés 
tartalmaz erre minden évben keretösszeget, de kérte a jegyz�t, hogy nézzenek utána ennek a 
kérdésnek és amennyiben szükséges egy kés�bbi ülésen térjenek rá vissza. Az elmúlt 
esztend�ben sokszor voltak likviditási problémák és ezért egy személyben kellett döntenie 
bizonyos helyzetekben arról, hogy mely fejlesztések fontosabbak. Az elmúlt id�szakban 
benyújtott pályázatok közül minden pályázatot megnyert az önkormányzat, tehát ez a jöv�re 
nézve nagy feladatot jelent és a könyvvizsgálók segítségét kéri a bankokkal történ� 
tárgyalások lebonyolításában, hogy az önrészek finanszírozhatók legyenek.  
 Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendeletet 
elfogadja, ezt jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendelet elfogadásához min�sített többség, 
azaz 6 igen szavazat szükséges.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  az 5/2010. (IV.28.) számú az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
teljesítésér�l szóló rendeletet elfogadja. (Rendelet lásd mellékletben!) 
 

2. tsp: Áprily Lajos Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta a Közm�vel�dési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
módosítást. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság is tárgyalta, véleményük szerint az új 
módosítások a gyermekek érdekeit szolgálják és növelhetik az iskola tekintélyét, 
népszer�ségét, ugyanakkor a tervezett új feladatok növelhetik is a bérköltségeket. Ennek 
megfelel�en a PÜB javasolja, hogy az iskola dolgozza ki a várható plusz költségkihatásokat 
és azt terjessze az önkormányzat elé. A tornacsarnok hovatartozását is tisztázni kellene majd 
egy külön napirend keretében. Összességében a PÜB elfogadásra javasolja az alapító okirat 
módosítását.  
 

- Hadházy Sándor elhagyta az üléstermet, ez id�re Kalotai Árpád alpolgármester vette 
át az ülés vezetését. 

 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott 
el, kérte, aki az alapító okirat módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
103/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
- Hadházy Sándor polgármester visszatért az ülésterembe 

 
3. tsp: Beszámoló a Rend�r�rs 2009. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetér�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: Benzsay Csaba Örsparancsnok 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy a 3. és 4. napirendi pontot együtt tárgyalják. 
 
Benzsay Csaba: Egyetértett a javaslattal. 
Elmondta, hogy a Rend�r�rs 2009. évi tevékenységér�l szóló írásos beszámolóját nem 
kívánja kiegészíteni, amennyiben kérdés van, természetesen szívesen válaszol.  
 
E�ry Dénes: Van-e arra lehet�ség az elkövetkezend� id�kben, hogy Visegrád nehezebben 
megközelíthet� hegyi utcáit erre alkalmas gépkocsival bejárja a rend�rség? 
 
Benzsay Csaba: Sajnos nincs és nem is lesz rá lehet�ség a közel jöv�ben sem, csak alacsony 
gépjárm� áll rendelkezésre. Sajnos a rend�rségnek nem állnak rendelkezésre anyagi források.  
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy jó volna, ha a Duna parton szankcionálni lehetne a szemetelést 
valamilyen módon. Lehet, hogy els�sorban táblát kellene kihelyezni és utána lehet büntetni, 
amennyiben a rend�rségnek van erre lehet�sége.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint az illegális hulladék elhelyezésében a 
természet�röknek és az önkormányzatnak vélhet�en nagyobb hatásköre van, mint a 
rend�rségnek. Megoldás lehetne visszaállítani a közterület felügyel�i státuszt és megfelel� 
személlyel el lehetne végezni ezt a feladatot. A térfigyel� rendszer kiépítése is visszatartó er� 
lenne. 
A trafipax készüléket meglehet�sen keveset látni használatban, mi ennek az oka? 
 
Benzsay Csaba: Elmondta, hogy téli viszonylatban sajnos nem jól m�ködik a 
lézerkibocsátás, ezért ritkábban tudták használni idáig, a tavaszi id�szakban viszont egyre 
többet fogják használni, amennyiben lesz elegend� munkatárs az �rsön. Ezen kívül jelezte, 
hogy a rend�r�rs épületére rá kellene szánni valamennyi összeget, mert már rendkívül rossz 
állapotban van például a tet�, és az utcai homlokzat, valamint az akadálymentesítést is meg 
kellene oldani valahogyan, tekintve, hogy az okmányiroda is ebben az épületben van.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a jöv� év tavaszán megkezd�dnek az új városháza kiviteli 
munkálatai, mivel az önkormányzat megnyerte ezt a pályázatot. Ennek tükrében az 
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okmányiroda is ebben az új épületben kap majd helyet, tehát a rend�r�rs épületében 
felszabadulnak azok a helységek, melyeket jelenleg az okmányiroda használ. Az 
önkormányzat szintén nyert pályázatot akadálymentesítésre, mely az okmányiroda ás a 
jelenlegi hivatal épületét érinti, így a forrás erre is megvan, remélhet�leg szeptemberig ez el is 
készül és van még ebben néhány bels� felújítási elem is.  
Mivel a rend�r�rs munkájával kapcsolatban több kérdés nem volt, javasolta térjenek át a 
körzeti megbízott beszámolójának tárgyalására. 
 

4. tsp: Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen 
végzett tevékenységér�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor 
Meghívott: Bátka Szabolcs 
 
Hadházy Sándor: Mi a tapasztalata a helyi közlekedés kapcsán mennyire tartják be a lakosok 
a szabályokat? 
 
Bátka Szabolcs: Elmondta, hogy véleménye szerint nem ártana kitenni a F� utca egyirányú 
szakaszára mindkét irányból egy kerékpár behajtást engedélyez� táblát kitenni. 
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzat nevében megköszönte a munkát, mivel egyéb 
hozzászólás nem volt, kérte ,aki az �rsparancsnok beszámolóját elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
104/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Visegrádi Rend�r�rs 
2009. évi tevékenységér�l szóló beszámolót. 
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
5. tsp: Tájékoztató a 2010. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok el�készítésér�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívott: ifj. Cseke László Pro Visegrád Nonprofit Kft ügyvezet�je 
 
Ifj. Cseke László: Elmondta, hogy mint ahogyan azt a tájékoztatóban is leírta az eddigieknek 
megfelel�en az el�készületek megfelel�en haladnak, a program készen van. Az idei évben 
sajnos kimerültek a tartalékok, jelenleg 8 millió forint a Kft vagyona, ebb�l 6 millió a 
törzst�ke. Jelenleg két pályázat fut, az egyik a Visegrádi Alaphoz benyújtott, ennek elbírálása 
május elején várható, a másik pedig a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat, itt 
június elején várható döntés. Kiemelte, hogy természetesen most is – mint mindig – a 
rendezvény sikere nagyban függ az id�járástól. 
 
Kalotai Árpád: A Múzeummal sikerült megállapodni a helyszín tekintetében? 
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Ifj. Csek László: Elmondta, hogy a múzeum igazgatójával már többször tárgyalt, a szerz�dés 
még nem került aláírásra, viszont ez a szokványos módon alakul.  
 
Hadházy Sándor: A tribün alatti terület rendben van? 
 
Ifj. Csek László: Jelenleg nincs, de a rendezvényre rendben lesz. 
 
Hadházy Sándor: Az épül� középkori játszótér hogyan kapcsolódhat majd a 
palotajátékokhoz? 
 
Ifj. Csek László: Az elképzelés az, hogy majd belép�jeggyel lehet látogatni a rendezvény 
alatt is. De a palotajátékok keretében egyébként is van több helyen középkori játszóház a 
gyermekek számára, ingyenesen. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint akkor azt viszont jelezni kellene, hogy a múzeum 
játszóháza nem a rendezvény része.  
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt megköszönte a 
tájékoztatót. 
 

6. tsp: Visegrád és Környéke Turisztikai Marketing Egyesülettel kötend� középtávú 
együttm�ködési megállapodás jóváhagyása 

El�terjeszt�: Kalotai Árpád (írásbeli) 
 
Kalotai Árpád: A pályázati szerz�déskötéshez el�írás ennek a megállapodásnak a 
megkötése. A pályázatírók fogalmazták meg a megállapodás szövegét, tehát az elvárt 
követelményeket tartalmazza. 
 
Kiss Károly: Mit jelent az, hogy az önkormányzat az éves m�ködési költség 65%-át, 
támogatásként biztosítja? Ez összegszer�en mennyit jelent?  
 
Kalotai Árpád: A pályázat benyújtásakor err�l már döntött a testület, hiszen ez pályázati 
feltétel volt. Az 5 éves költségvetése az egyesületnek 20 millió forint. Ennek a 20 millió 
forintnak a 65%-át kellett vállalni évente az el�írás szerint. A többi rész tagdíjakból, pályázati 
pénzb�l, illetve különböz� gazdasági tevékenységb�l adódik össze.  
 
Kiss Károly: Elmondta, � azon a testületi ülésen nem vett részt, amelyiken ezt tárgyalták, és 
a Pénzügyi Bizottság sem tárgyalta meg, tehát ezzel nem volt tisztában. Az elmondottak 
alapján ez évi 13 millió forintot jelent az önkormányzatnak, ezért ezt biztosan nem tudja 
támogatni.  Számára nem tisztázott, hogy ez a pénz mire megy el, milyen bevétel származhat 
ebb�l. 
 
Hadházy Sándor: A TDM pályázatot megfelel� formában és módon terjesztette el� a hivatal, 
azt nem tudja, hogy Pénzügyi Bizottság miért nem tudta megtárgyalni. A TDM szervezet 
azzal a céllal jön létre, hogy a turizmus marketingje megfelel� kézbe kerüljön és megfelel� 
források álljanak rendelkezésre, hogy fejl�d� pályára kerüljön.  Ehhez egy egyesületet hoztak 
létre, melynek mindenegyes tagjának az az érdeke, hogy a helyi turizmus növekedjen.  
 
Kalotai Árpád: Nyilván az a cél, hogy ez a szervezet 5 éven túl m�ködjön, de ehhez a 
kezdeti id�szakban szükséges egyfajta támogatás, hogy a kés�bbiekben magától is 
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m�ködhessen.  Az is várható, hogy egyre több szervezet lesz tagja, mert a pályázati 
feltételekhez szükséges, hogy tagja legyen egy ilyen szervezetnek.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ez nagyon nagy mértékben megterheli a város 
költségvetését, másrészt ezt az összeget lehetne más módon is turisztikára fordítani. A 
beszámoltatási kötelezettséget pedig csak kis mértékben véli felfedezni a megállapodásban, 
noha a nagy részét a m�ködtetésnek az önkormányzat biztosítja.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az önkormányzatnak a tavalyi évben csak az 
idegenforgalmi adóból közel 150 millió forint bevétele származott, tehát ha tovább akarnak 
lépni, akkor ehhez befektetni is szükséges és meggy�z�dése, hogy ez szakmailag átgondolt és 
jó struktúra, amivel az önkormányzat hatékonyan tud élni. A turizmushoz elengedhetetlen a 
városmarketing. Véleménye szerint ez egy jól m�ködtethet� folyamat.  
 
Bártfai István: Örömmel venné, ha keretösszegekr�l lehetne beszélni és nem feltételes 
dolgokról. Meggondolandó lenne az is, hogy a vállalkozók vállaljanak több részt a 
költségekb�l. 
 
Kalotai Árpád: Ez a megállapodás az önkormányzat korábbi vállalásait foglalja egybe.  
 
Hadházy Sándor: Több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a megállapodást 
megkötését támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  2 
ellenszavazattal és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
105/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrád és 
Környéke Turisztikai Marketing Egyesülettel kötend� középtávú együttm�ködési 
megállapodást. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
7. tsp: Aljegyz�i pályázat kiírása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Dobri Imre alpolgármester megérkezett az ülésterembe 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az el�terjesztést. 
Véleményük szerint egy aljegyz� beállatása anyagilag nagy megterhelést jelentene a 
mindössze 1775 lakosú városnak. Emellett a munkamennyiség sem indokolja a 2 jegyz� 
munkavégzését. Az el�z� ülésen döntött a testület arról, hogy a fél éve beállított helyettes 
jegyz�nek 112 ezer forint/hó összeggel megemeli a fizetését, tehát egy ilyen extra juttatással 
lényegében a többlet munkát is honorálja az önkormányzat. A javaslat kicsit ráer�szakolásnak 
t�nik, hiszen az elmúlt években mióta város Visegrád sem okozott gondot, hogy aljegyz�vel 
nem rendelkezett a város. Volt egy állandó jegyz� helyettes, aki a saját munkája mellett kis 
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plusz juttatásért ellátta a jegyz� helyettesítését amikor az szükséges volt. Elmondta, hogy az 
aljegyz�i státusz, miel�tt még az egészr�l tudomást szerzett volna már visszhangot keltett a 
lakosság körében. Hír járta, hogy politikai okokból szükséges az aljegyz�i státusz létrehozása. 
Tehát az aljegyz�i státusz létrehozását nem támogatja a Pénzügyi Bizottság, ugyanakkor ki 
kell dolgozni, hogy ki és milyen feltételekkel láthatná el a jegyz� helyettesítését a hivatal 
jelenlegi dolgozói közül és ezt kellene az önkormányzat elé terjeszteni.  
 

- Zeller Tibor képvisel�  megérkezett az ülésterembe 
 
Hadházy Sándor: Jogszabály el�írja a városok esetében az aljegyz�i státusz betöltését, ez 
most egy pályázat meghirdetése lenne, jó esetben találnak megfelel� személyt, rossz esetben 
nem. Úgy gondolja, ha az önkormányzat támogatja az állás meghirdetését, akkor törvény 
követ� magatartást mutat, megpróbál eleget tenni a törvényi kötelezettségének.  
 
Kis Károly: Elmondta, tudva lev�, hogy ennélkül is megoldható ez a feladat, és mióta város 
Visegrád, azóta nem alkalmaztak aljegyz�t, miért éppen most terhelné magát az 
önkormányzat ezzel? 
 
Zeller Tibor: Elmondta, � sem tudja támogatni, hogy még b�vítsék az apparátust, hiszen 
b�ségesen rendelkezésre áll az a létszám, amely el tudja látni a lakosság dolgait.  
 
Hadházy Sándor: Ezzel a döntéssel csak a lehet�séget teremti meg az önkormányzat arra, 
hogy betöltse ezt az álláshelyet vagy sem. Viszont mulasztásos törvénysértés állapota áll fenn 
és  a jöv�ben is el�fogja írni  törvény az aljegyz�i státusz létrehozását. Tehát az el�terjesztést 
azért tette, hogy a mulasztásos törvénysértést, mint jogtisztel� állampolgár és tisztségvisel� ne 
kövessen el. Két megoldás lehet, vagy talál az önkormányzat egy minden tekintetben erre 
alkalmas személyt vagy nem és akkor eredménytelenné lehet nyilvánítani a pályázatot.  
 
Bártfai István: Ezt már nem egyszer tárgyalta a testület és mindenki kiállt amellett, hogy 
nincs szükség aljegyz�re, még ha törvénysértés is követ el ezzel a testület. Véleménye szerint 
sem olyan sürg�sen fontos most aljegyz�i státuszt létrehozni. Javasolja, hogy ne írják ki a 
pályázatot.  
 
Dr K�szegi Géza: Elmondta, hogy szinte minden jegyz�i értekezleten elhangzik ez a 
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. A m�ködéssel kapcsolatban fals információk 
juthattak a Pénzügyi Bizottság rendelkezésére. A m�ködéssel kapcsolatosan volt egy 
államreform operatív program, ami szintén megállapította, hogy az elvárások és a feladatok 
figyelembe vételével egy szervezeti átalakításra is szükség van, ami el is indult, itt már 
megállapították, hogy szükség van erre. Rengeteg pályázatot nyert az önkormányzat, a 
közbeszerzési referens hiánya, a leend� soros elnökséggel kapcsolatos kihívások indokolttá 
teszik a szervezet átalakítás részeként, hogy törvényesen m�ködjön a hivatal. Kéri a 
testülett�l, hogy tegye lehet�vé a törvényes m�ködést és további törvénysértés ne valósuljon 
meg.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy mivel törvénysértés áll fenn, ezért kötelessége ezt 
el�terjeszteni, a testület úgy dönt, ahogy akar, ezért javasolja, hogy szavazzanak róla. 
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Kiss Károly: Elmondta, hogy képtelenségnek tartja, hogy 1700 lakosra 2 jegyz� legyen. 
Képtelenségnek tartja, hogy ezt a munkamennyiséget ne tudnák elvégezni a jelenlegi 
munkaállománnyal. Véleménye szerint megfelel� átszervezéssel is megoldható a dolog. Itt 
vidéki önkormányzat esetén csak az apparátus csökkentésével lehet némi megtakarítást elérni. 
Nem azért van ezen a véleményen, hogy növelje a törvénytelenek számát, de a maga részér�l 
ezt nem tudja megszavazni. Kéri, hogy ebben a dologban név szerinti szavazás legyen. 
 
Mezei Anna: A mulasztásos törvénysértés milyen súlyú? 
 
Hadházy Sándor: Amennyiben az önkormányzat most olyan döntést hoz, hogy nem ír ki 
pályázatot, annak jogi következménye nem lesz, egyrészt azért, mert ez nem olyan súlyú 
mulasztásos törvénysértés, amely az önkormányzat alapvet� m�ködését befolyásolná, 
azonban véleménye szerint ennek van egy erkölcsi üzenete, mert ha az önkormányzat 
tudatosan jogsértést követ el, akkor ez egy rossz üzenet az állampolgárok felé is.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint az önkormányzat akkor is törvénysértést követ el, ha nem 
vágatja le a parlagfüvet a saját területein. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, kérte, aki a név 
szerinti szavazással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és  ellenszavazat nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
106/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az „Aljegyz�i pályázat kiírásáról” 
név szerinti szavazással dönt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Felkérte a jegyz�t a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Dr K�szegi Géza: Ismertette a határozati javaslatot, ezt követ�en ABC sorrendben szólította 
képvisel�ket, akik megtették szavazataikat. Szavazás után ismertette az eredményt. 
 
A név szerinti szavazás íve a jegyz�könyv mellékletét képezi. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
106/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem ért egyet az aljegyz�i pályázat 
kiírásával. 
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Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

8. tsp: Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi tagdíj 
és fejlesztési projekt önrész vállalás 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság a tagdíj fizetését természetesen javasolja, mivel ez 
kötelez�, a fejlesztési projekt önrésze 104 720 Ft viszont nem teljesen egyértelm�. A bizottság 
javasolja, hogy a Hulladékgazdálkodási társulás részér�l hívjanak meg valakit egy ülésre és 
adjanak egy b�vebb tájékoztatást err�l. 
 
Hadházy Sándor: A projekt önrészre is van egy április 30-i határid�, ezt figyelembe kell 
venni. 
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy akkor ezt is fizessék ki, de emellett jöjjenek el és tájékoztassák 
a testületet err�l a projektr�l. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki egyetért a tagdíj és a projekt 
önrész kifizetésével, valamint a tájékoztatás kéréssel, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
108/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Duna Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi tagdíj hozzájárulását 10Ft/lakos mértékben 
fogadja el, valamint hozzájárulás a fejlesztési projekt 2010. évre esedékes 104.720,- Ft 
kifizetéséhez. Emellett kéri, hogy A Duna Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás 
képvisel�i a következ� testületi ülésen tartsanak egy tájékoztatást a projektr�l. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
9. tsp: Szentendre Város Hivatásos T�zoltóságának finanszírozása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A kérelem még a költségvetési rendelet tárgyalása el�tt érkezett és 
sajnálatos módon kimaradt. Véleménye szerint az ilyen jelleg� kérdéseket közösen kell 
megoldani, ezért javasolja, hogy a kért támogatást az önkormányzat biztosítsa. A T�zoltó 
parancsnok kérése az, hogy ha lehet ne év végén kapják meg az összeget, hanem 2 vagy 3 
részletben év közben. 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés nem volt, kérte, aki egyetért a t�zoltóság támogatásával, ezt 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
109/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Szentendre Város Önkormányzata 
Hivatásos T�zoltósága részére, 2010. évben 970. 416,- Ft támogatást nyújt. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
10. Közmeghallgatás el�készítése 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy szerda, csütörtök és pénteki napokat próbálják meg 
preferálni.  
 
Dobri Imre: Vélhet�en május 27-én testületi ülés lesz, tehát célszer� lenne el�tte héten 
tartani a közmeghallgatást. 
 
Gróf Péter: Javasolta a május 20-a, csütörtöki napot. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy err�l a konkrét id�pontról szavazzanak. Kérte, aki ezzel 
egyetért jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
110/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2010. május 20-án közmeghallgatást 
tart. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A helyszín lehet a szokásos helyen a Moziban és kezdete 18 óra. Kérte, aki 
ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 



 13 

 
Visegrád Város Képvisel�-testületének 

111/2010. (IV. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a 2010. május 20-án 
tartandó közmeghallgatás helyszíne a Mozi épülete, a közmeghallgatás 18 órakor 
kezd�dik. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
11. tsp: dr Orosz Krisztina Ügyvédi Iroda engedély kérelme Visegrád település 

nevének használatára 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Dr K�szegi Géza: A cég jogi képvisel�je levélben fordult az önkormányzathoz, hogy a 2006. 
évi V. törvény 3. §. (5) bekezdés alapján engedélyezze a testület a Visegrád név használatát. 
A cég egy egyszemélyes Kft, 2008-ban alakult, egy Corvinus Egyetemre járt fiatalember 
cége, a neve Antal Dániel. F�tevékenysége üzleti tanácsadás, a cég az adószámát többször 
változtatta rövid id�n belül. Egyébként a nevet már használják, mert az e-mail címükben 
benne van., illetve Visegrád Investment címen blogjuk is van. Véleménye szerint talán egy 
meghívás keretében tovább lehetne ismerkedni a céggel.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy megnézte ezt a céget, tulajdonképpen Visegrádhoz semmi köze 
nincs, valószín�leg a nemzetközi Visegrád név miatt lenne fontos értékként nekik ez a név. 
De véleménye szerint Visegrád, mint a város neve annál sokkal értékesebb, hogy egy olyan 
cégnek, akir�l semmit nem tudnak megengedjék a használatát. Egyrészt ez precedens érték� 
lehet, másrészt nem lát garanciát a cég által tett ígéretekre, például, hogy itt fognak 
konferenciát szervezni és fél� az is, hogy amennyiben a cég esetleg botrányba keveredik viszi 
magával Visegrád nevét is.  
 
Hadházy Sándor: További hozzászólás nem volt, javasolta, hogy ne járuljanak hozzá a 
névhasználathoz, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
112/2010. (IV. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elutasítja a Dr Orosz Krisztina 
Ügyvédi Iroda által képviselt ITCB Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. kérelmét 
Visegrád településnevének használatára vonatkozóan. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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12. tsp: Csatorna bekötési támogatásra kiírandó pályázat 
El�terjeszt�: E�ry Dénes  Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Hadházy Sándor: Mivel az el�terjeszt� nincs jelen, ezért javasolja, hogy ezt most vegyék le 
napirendr�l és a következ� ülésen tárgyalják meg.  
 

13. tsp: Egyebek 
 
Sportpálya üzemeltetési megállapodás 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a sportpálya üzemletetésére vonatkozóan elkészíttette a 
szerz�dés-tervezetet, melyben szerepelnek a jöv�beni fejlesztési elképzelések. Kérte, hogy a 
testület nézze ezt át és jó lenne mihamarabb megkötni a szerz�dést.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint err�l most még nem lehet dönteni, javasolja, hogy e-mailen 
küldje el mindenkinek a képvisel� úr a tervezetet, véleményezze azt az önkormányzat jogi 
képvisel�je is, esetlegesen a testületnek is lehet még hozzátenni valója.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, a megállapodás tervezetet még � sem látta, dr Kiss György 
ügyvédi irodának ezt véleményeznie kell és ezután májusban lezárható lesz ez az ügy.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy Bártfai István eddigi munkáját is elismeri, amit a sportpályánál 
végzett és a Közm�vel�dési Bizottság is támogatja a mihamarabbi megállapodást.  
 
Víz elvezet� árkok tisztítása 
 
Bártfai István: Kérte, hogy a Városgazdálkodási csoport nézze át a vízelvezet�ket, mert van 
egy-két helyen probléma, már most látszik, hogy el vannak dugulva. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint meg kellene gondolni, hogy a Városgazdálkodási csoportba 
vegyenek fel 1-2 embert a nyári id�szakra, mert nagyon sok a munkájuk. 
 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a munkát 
megköszönte és az ülés bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Hadházy Sándor         dr K�szegi Géza 
   polgármester               h. jegyz� 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   12/2010. 
Határozatok száma:  113-114/2010. (V. 10.) 
Rendelet száma:            -  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. május 10-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 

1. KMOP-4.5.3-09-2009-0065 számú, a „Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda 
komplex akadálymentesítése” cím� pályázat visszavonása 

 
 

2. A „Belterületi közutak felújítása, korszer�sítésének támogatása” cím� pályázat 
közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása 

 



 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. május 10-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
 
Távol lév� képvisel�: 

Bártfai István 
 
     

 
     
 

 



Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 9 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 

1. KMOP-4.5.3-09-2009-0065 számú, a „Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda 
komplex akadálymentesítése” cím� pályázat visszavonása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Tájékoztatta a testületet, hogy – mint ahogyan arról már korábban is szó esett – amennyiben 
az önkormányzat megnyeri a városközpont pályázatot is, akkor a hivatal és okmányiroda 
akadálymentesítésére megnyert pályázatot vissza kell vonni. A Hivatal állásfoglalást kért a 
pályázatíróktól, akik kifejtették azon álláspontot, hogy valóban vissza kell vonni az 
akadálymentesítési pályázatot, mivel a kett� együtt nem támogatható. Kérte a testületet, hogy 
támogassa a pályázat visszavonását, hiszen az új városháza épülete már eleve 
akadálymentesítéssel fog megépülni és értelem szer�en a jelenlegi hivatal épülete nem 
funkcionál tovább. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

113/2010. (V. 10.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a „KMOP-4.5.3-09-2009-0065 
számú, a Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda komplex akadálymentesítése” cím� 
pályázatát visszavonja. Tekintettel arra, hogy új városháza építésére szintén pályázatot 
nyert az önkormányzat, amely tartalmazza az új városháza komplex 
akadálymentesítését. Mivel egyazon célra kétszer ugyanazt a támogatást igénybe venni 
nem lehet, ezért indokolt a támogatási okirat felmondása és a jelenlegi Polgármesteri 
Hivatal épülete az új városháza létrejöttével nem funkcionál tovább.  
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
2. A „Belterületi közutak felújítása, korszer�sítésének támogatása” cím� pályázat 

közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mint ismeretes az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le a 
belterületi utak fejlesztése tárgyában, a bíráló bizottság megállapította az eredményt, ennek 
alapján a Magyar Aszfalt Kft. nyerte a közbeszerzést és az önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata szerint ezt a testületnek jóvá kell hagynia. 
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 



Visegrád Város Képvisel�-testületének 
114/2010. (V. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�testülete úgy határoz, hogy a „Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Települési önkormányzati belterületi 
közutak felújításának, korszer�sítésének támogatása” cím� pályázattal kapcsolatos 
„Visegrád – Somfa utca, F� utca, Rákóczi utca, Duna utca és Zách Klára utca 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság értékelését elfogadja és  
 
- nyertes ajánlattev�ként a Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.) 
ajánlattev�,  
- következ� legkedvez�bb (második) ajánlattev�ként az AKL Épít� Kft. (1054 Budapest, 
Perczel Mór u. 4.) ajánlattev�  
 
kihirdetését javasolja. 
 
A Képvisel�-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerz�déskötés tervezett 
id�pontjában a vonatkozó  vállalkozási szerz�dést az Önkormányzat képviseletében 
aláírja a nyertes ajánlattev�vel. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
Hadházy Sándor: Több napirendi pont nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester               h. jegyz� 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   13/2010 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  - 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2010. május 20-án 
megtartott közmeghallgatásról 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. május 20-án a Mozi 
épületében megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Dobri Imre  
Gróf Péter 
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
   
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Miklós Melinda 
 

  Érdekl�d� állampolgárok: 
      Kb. 30 f� 
 
 
 
 
Távol maradt: 
 
  Képvisel�k:  

Ifj. Bártfai István 
E�ry Dénes 
Kiss Károly 
Zeller Tibor 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte a segítséget azoknak az 
embereknek, akik az elmúlt napokban részt vettek az árvízvédelmi védekezésben. Úgy 
gondolja, hogy rendkívül nagy veszedelem érte Visegrádot, de Visegrád az ország többi 
településéhez képest még viszonylag megúszta ezt a felh�szakadást.  
Elmondta, hogy a mai közmeghallgatás elején tud csak részt venni, mert vissza kell érnie a 
Parlamentbe, mivel egy nagyon fontos témában a kett�s állampolgárságról szóló törvényr�l 
kell szavazni. 
Két témát szeretne ma tárgyalni: az egyik a felh�szakadásból keletkezett károk.  Elmondta, 
hogy az egyik a magáningatlanokban keletkezett károk, ezek az apátkúti patak környékére 
koncentrálódik, mivel ott hidak semmisültek meg, támfalak szakadtak le. A kárfelmérések 
megkezd�dtek, védekezési költség most néhány százezer forint volt. Bízik abban, hogy a 
viszmayor alapból a költségek megtérítésre kerülnek. Az Önkormányzati vagyonfelmérésre 
22 nap áll rendelkezésre. Az Önkormányzatnak az a feladata, hogy a helyreállítások úgy 
valósuljanak meg, hogy, a következ� felh�szakadásnál már hasonló helyzet ne forduljon el�.  
A következ� id�szakban az apátkúti pataknál felfelé a burkolatot szeretnék meghosszabbítani, 
ugyanis a burkolt szakaszon az árvíznek nem volt akadálya, komolyabb károk nem 
keletkeztek könnyebben le tudott vonulni. 
A másik rész, amir�l beszélt, hogy ebben az évben rendkívül nehéz költségvetési évet kell 
teljesíteni, mert komoly forráselvonás történt. Kb. 70-80 millió forinttal kevesebb forrása van 
az Önkormányzatnak, csak az idegenforgalmi adó 2%-ról 1%-ra való csökkenése körülbelül 
50 millió forint hiányt jelent az Önkormányzatnak. 
Elmondja, hogy az Önkormányzat pályázaton jelent�s forrásokat nyert az elmúlt évben, pl. 
árvízvédelmi rendszer fejlesztésére. A tervezési folyamat hamarosan befejez�dik. Most egy 
szakmai kirándulást terveznek képvisel�kkel, civilszervezetek vezet�ivel Ausztriába, ahol egy 
ilyen mobil gátat fognak megnézni. 
A másik pályázat, amir�l beszámolt; a városközpont területén létesülend� Városháza, továbbá 
beszámolt arról, hogy akadály-mentesítésre is nyert az Önkormányzat pályázatot. Tájékoztatta 
a lakosságot, hogy az iskolabusz vásárlása megtörtént, jelenleg próbajáratok vannak, az 
iskolásokat, Kisorosziból és Dömösr�l szállítja. Elmondta, hogy a busz további feladatokat is 
ellát majd, Iskolai, óvodai kirándulásokat, testvérvárosi kapcsolatok ápolását, valamint a 
nyugdíjasoknak illetve civilszervezeteknek is elérhet� lesz. A szabad kapacitást a busz, 
vállalkozásban fogja teljesíteni. Beszámolt a forgalomtechnikai pályázatról, mely szerint a 
Deltánál gyalogos-átkel�hely létesül járdaszigettel, nyomógombos jelz�lámpával, illetve 
nyomógombos közlekedési lámpa lesz elhelyezve a 11. sz. f�úton a hajóállomásnál illetve a 
kisoroszi révnél.  
Beszélt az óvodafejlesztés szükségességér�l, és annak lehet�ségér�l, hogy az építkezés alatt 
szükségessé válik a gyerekek elhelyezése. 
Elmondta, hogy nyertek az útfelújítási pályázaton, ennek keretében 5 utca lesz felújítva.  
Megköszönte a figyelmet, elmondta, hogy a lehetséges kérdéseket, hozzászólásokat a sajtón 
keresztül tudja megválaszolni. Jelezte, hogy neki távoznia kell ezért Kalotai Árpádnak átadta 
a szót, hogy vezesse le a közmeghallgatás további részét.  
 
Kalotai Árpád: Megköszönte a polgármester úr rövid ismertet�jét, kérdések következtek. 
 
 
Schneider Ferenc: Kérdése, hogy a Rákóczi út felújítása érinti-e az el�tte lév� szakaszt is.  
Az elmúlt csapadékos id�szak nem tett-e kárt a kérdéses út állapotában. 
Elmondta, hogy az útépítés több mint két éve kezd�dött. Már az kimérésénél kiderült, hogy 
jelent�s eltérés van a térkép és a valós állapot között. Ezt a tényt jelezte az Önkormányzat 
felé. A telekhatár rendezési eljárás kezdeményezését javasolta Szalayné Éliás Ágnes. 
Kimérették a telket, majd megindították az eljárást,- a hivataltól kapott tájékoztatás szerint-
amire a mai napig nem kapott írásbeli választ annak ellenére sem, hogy többször kérte 
személyesen. Elmondta, hogy közben a fels� telek tulajdonosa építési engedélyt kért és kapott 
családi házra. Ekkor ismét felkereste Szalayné Éliás Ágnest tájékoztatást kérve. Az el�adó 
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arról tájékoztatta, hogy építési engedély nem befolyásolja a rendezést. Majd az engedély 
joger�re emelkedése után az ügyintéz� álláspontja megváltozott a telekhatárra vonatkozóan és 
szorgalmazta a kerítés áthelyezését a t�zoltójárm�vek áthaladásának biztosítására.  
Megkezd�dött az építkezés és a közm�veket is felvezették a fels� ingatlanra, azonban az utat 
nem fejezték be és nem valósult meg semmi a geotechnikai szakvéleményben foglaltakból 
sem. Ismerete szerint az ingatlant az építtet� eladásra kínálja. 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy szerinte az építtet�nek kell az utat befejeznie, mert � 
vállalta. 
 
Schneider Ferenc: Elmondta, hogy egy földmunka terv készült tudomása szerint, és �, mint 
ott lakó semmiféle értesítést nem kapott az Önkormányzattól. Az útépítést a vállalkozó egy 
péntek délután kezdte, és akkor már, nem tudott kihez fordulni. Az építtet� bemutatta a 
joger�s építési engedélyét a polgármester úr aláírásával, tehát nem volt mit tennie. 
Kérdései:  
Az ingatlan eladása után ki fejezi be az út építését? 
Ki viseli a felel�sséget, ha a befejezetlen út az alatta lév� házaktra omlik? 
Kinek a költségén fejezik be az utat? 
 
Dr. K�szegi Géza : Kérdezte, mikor volt az utolsó beadványa? 
 
Schneider Ferenc: Elmondta, hogy írásban adta be, 2010. 02. 24.-én. Az építési el�adóval 
akkor beszélt amikor az építkezés megkezd�dött, akkor azt a tájékoztatást adta, hogy legyen 
nyugodt, mert  nem érinti a telekhatár rendezést az építési engedély kiadása. 
 
Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy egy beadványra mennyi id� alatt kell válaszolni? Mivel az 
édesanyja is beadott egy levelet több mint 30 napja és a mai napig nem kapott rá választ.  
 
Vitatkozik az jegyz� úrral az alpolgármester úr fizetésével illetve az étkezési jegy 
felhasználásával kapcsolatban. 
 
Dr. K�szegi Géza: Tájékoztatta a felszólalót, hogy a pénzügy megbeszélte a feleségével, 
hogy egyedüli érdekl�d� volt a kafetéria felhasználásáról, ezért tájékoztatták a felességét, 
hogy mégsem tudják elfogadni az étkezési jegyeket. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy továbbra sem érti, hogy az alpolgármester úr miért kap még 
ebben az évben is fizetést mikor csak a milleniumi évre lett kinevezve. Úgy gondolja, hogy 
abból a pénzb�l Visegrádon több mindent meg lehetne valósítani. Kérte, hogy az 
alpolgármester úr álljon fel és számoljon be a munkájáról.  
 
Dobri Imre: Elmondta, hogy egy januári testületi ülésen már vitatkoztak err�l a kérdésr�l. 
Akkor a polgármester úrnak az volt a kérése, hogy továbbra is vállalja az alpolgármesteri 
tisztséget, mivel még sok feladat van pl.: az iskolabusz ügye, a Duna stratégia, valamint 2011-
ben Magyarország az EU soros elnöke, mellyel kapcsolatban Visegrád jelent�s szerepet kap, 
így a polgármester úr kérésére ezeket a munkákat is elvállalta.  
 
Bertalan András: Kérése, hogy az apátkúti patakmedret állítsák vissza az eredeti medrébe. 
Elmondta, hogy nagyon veszélyes környezetet teremtett náluk az árvíz. Bejelentette az 
Önkormányzatnál, de nem történt eddig semmi, kérte, amennyiben ez lehetséges segítsenek 
nekik a patakmeder visszarendezésében. Szeretne rálátni a feladatok elvégzésére, az 
összeírásra, hogy ki végzi. Kérte, hogy legyen egy olyan gy�jt�pont, amibe a döglött állatot, 
iszapot is be lehet tenni. 
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Kalotai Árpád: Elmondta, hogy az összeírás már megkezd�dött, készültek fényképek. 
Beszélt a 1999 árvízr�l, amikor hasonló helyzet alakult ki az utcában. Akkor a patakmeder 
felmérésnél kiderült, hogy a telekhatárok nem ott helyezkednek el a valóságban, mint ahogy a 
térképen szerepel. Az Önkormányzat kijelölte a veszélyes fákat a patakmederben, de 
sajnálatos módon nem történt meg mindegyik fa kivágása, mert a DINP nem engedélyezte 
azokat. Elmondta, hogy a patakmedret úgy kell rendbetenni, hogy egy nagyobb vizet is 
biztonsággal elvezessen, ahhoz komolyabb tervezés és pénz kell. Az el�z� árvíznél majdnem 
minden híd megsemmisült. Amelyek azóta épültek, azoknál már a tervezésnél figyelembe 
vették a patak lehetséges nagyságát, így ezekben most nem keletkezett jelent�sebb kár.  
 
Gerstmayer Beáta: Felolvasott egy levelet, melyet két éve küldtek a hivatal felé. Abban a 
támfal meger�sítését kérték.  
 
Kalotai Árpád: Beszélt a Mátyás király utcában történt károkról, amit a patak okozott. 
 
Több lakó elmondta, hogy az � ingatlanjában, hídjában is jelent�s kár keletkezett mostani és 
az elmúlt években történ� árvíz kapcsán. Kérték a lakók, hogy egy külön fórumon csak az �ket 
ért károkkal, illetve a helyreállítás segítségének lehet�ségével foglalkozzanak. Kérték, hogy a 
DINP, illetve az Pilisi Parkerd� is legyen jelen ezen megbeszélésen.  
 
Schneider Ferenc: Kérdezte, hogy ha most fert�zött a patak vize akkor az az 
ivóvízbázisunkat nem fenyegeti-e? 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy az elmúlt évben készült egy vízzáró fal, amiatt  hogy a patak 
vize ne kerülhessen bele az ivóvízbe. 
 
Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy az útfelújításba bele tartozik e a Berkenye utca? Elmondta, hogy 
mind a két árvíznél ott ment a forgalom, az út állaga jelent�sen romlott. Sajnálatos módon az 
árvízi pénzb�l amit az Önkormányzat kapott ez az út nem lett felújítva.  
Másik kérdése az volt: - a Duna Infóba olvasta, - hogy a Lepencei strand ebben a szezonban 
kinyit, de hiába ment május 1-én a strandra ugyanabban az állapotban találta mint el�tte. 
Kérdése, hogy hogyan jelenhetett meg egy ilyen cikk? Vagy esetleg valamit elnézett? 
 
Kalotai Árpád: Úgy emlékszik, hogy nem úgy jelent meg, hogy meg fog nyitni, hanem a 
beruházó azt tervezi, hogy meg fogja nyitni. Az Önkormányzat is ezt kérte. Lebontották hátul 
az épületeket, úgy volt, hogy oda építenek egy ölt�z�t, és a nagymedencét valamint a 
pancsolót ideiglenesen megnyitják. A beruházás megkezdésének ideje kitolódik a régészeti 
feltárások miatt, majd a partifecskék beköltözése miatt a természetvédelem szerette volna 
megakadályozni az építkezést. Majd a fecskék elköltözése után jött a pénzügyi válság. 
Tájékoztatásuk szerint hátulról kezd�dött volna a beruházás, de jelenleg ez nem valósult meg. 
Visegrád több vendégt�l elesik, mert nem jönnek, mivel jelenleg nincs strandunk.  
 
Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy Simon Péter féle 15 milliós tartozással mi van? Úgy hallotta, 
hogyha az Önkormányzat elengedi a tartozását, csak abban az esetben nyitja meg a strandot. 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy ezt a kérdést az Önkormányzat megfordította, amennyiben 
megnyitják a strandot akkor majd visszatérnek erre a kérdésre. 
 
Bálint Zsolt: Nehezményezte, hogy máshol megjavították az utat, de az � utcájukat még most 
sem sikerült felújítani. Az � utcájukat kivették belterületb�l azért, hogy ne kelljen felújítani. 
Azt gondolja, hogy joggal elvárhatja ha fizet adót akkor az Önkormányzat felújíthatja az � 
utcájukat is. 
Dobri Imre: Elmondta, hogy többször pályázott az Önkormányzat az útszakaszra, de sajnos 
egyszer sem nyert pályázatot.  
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A jelenlev�k felszólaltak a közterületek, és a városközpont gazossága miatt. 
 
Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy a szobor talpazata mikor készül el ? 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy ebben az évben be van tervezve. 
 
Kiss Gergelyné: Kérte, hogy a csukavölgyben is kellene valamit tenni, a forrás vize az úton 
folyik, az egész út szélességében, továbbá sövény sincs levágva. 
 
Izsák Józsefné: Kérte, hogy egyszer ha rákerülne a sor a Nagy Lajos utcában az el�ttük lev� 
járdát is újítsák fel. A környék olyan szép, csak a járda csúfítja el annak környezetét.  
 
Schandl Béla: A Hilton szálloda építkezésével kapcsolatban érdekl�dött. 
 
Kalotai Árpád: Úgy tudja, hogy a Bank már árulja a szállodát, ha az építtet� nem jut gyorsan 
pénzhez, akkor valaki el�bb-utóbb meg fogja venni, és reméli mimnél el�bb befejezésre kerül. 
 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem érkezett alpolgármester úr megköszönte a jelenlétet és 
bezárta a közmeghallgatás . 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hadházy Sándor       dr.  K�szegi  Géza 
  polgármester            h. jegyz� 
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JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. május 26-án megtartott nyílt ülésér�l  

 
 

1. Vis mayor pályázat beadása a pince és partfalomlás elhárítására a Temet� sor 
utcában  

2. Véd�n�i szolgálat beszámolója a 2009. éves munkáról 
3. SZMSZ módosítása 
4. Polgármesteri Hivatal ügyrendjének jóváhagyása 
5. Kéménysepr�i díjak módosítása  
6. Csatornabekötések támogatására kiírandó pályázat 
7. A helyi védelem alatt álló épületek felújítására kiírandó pályázat 
8. Iskola udvarán tervezett játszótér kialakításának finanszírozása  
9. Rév- felújítási pályázat 2010 
10. Egyebek 

- civil szervezetek ifjúsági alap felosztása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. május 26-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Kalotai Árpád alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 
 
 
 
Meghívott: 
    Balogh Zoltánné véd�nö 
    Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági f�el�adó 

 
     

 
     
Távolmaradt képvisel�k:  Hadházy Sándor polgármester 
    Dobri Imre alpolgármester 
    Mezei Anna 
 

 



 3 

Kalotai Árpád: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A kiküldött meghívóhoz képest változás 
történt, a háziorvosi beszámoló elmarad, új napirendi pontként egy vis maior pályázat a 
temet�sori partfalomlásról, valamint a civil szervezetek ifjúsági alap felosztása, végül az 
Iskola SZMSZ módosítása. Els�ként a vis maior pályázat kerül tárgyalásra kérte, aki a 
napirend módosítást támogatja, az jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
115/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a napirendet a kiegészítésekkel 
együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
 

1. tsp: Vis mayor pályázat beadása a pince és partfalomlás elhárítására a Temet� 
sor utcában  

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Elmondta, hogy a pályázatot már beadták, tájékoztatta a testületet, 
hogy ezek gyors pályázatok, és addig nem tudott tájékoztatást adni az önköltségr�l, míg a terv 
el nem készült. Az elmúlt héten jött meg a terv, akkor adták be a pályázatot. A támfal 11. 700 
ezer forintba fog kerülni. Az önrészt tíz százalékra jelentették le, mert ismétl�d� pályázatnak 
vették így 1.173.000, Ft az önrész. Ez érint egy önkormányzati utat, az újkert közt és három 
lakóingatlant.  
 
Kiss Károly: Kérdezte, hogy a költség rész az Önkormányzatot hogyan érinti. 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Elmondta, hogy csak az önrész összegében.  
 
Bártfai István: Kérdezte, hogy csak a káresemény lett felmérve? 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Csak abban az esetben lehet pályázni ha már megtörtént a baj. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
116/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
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A káresemény megnevezése: Visegrád, Temet� sor 5-6. sz. ingatlanok mögötti pince és 
partfalomlás 

A káresemény forrásösszetétele:                                                                adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

            Saját forrás 1.173.000,- Ft           10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 10.557.000,- Ft 90 

Források összesen 
   11.730.000,- Ft 100 

• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 11.730.000,- 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelel� 
rész aláhúzandó) biztosítani.  

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett út az Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelel� rész aláhúzandó) 

 
Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia 

Biztosítási szerz�dés száma 96000901010504000 
 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 
megfelel� rész aláhúzandó.) 
*A partfal nem biztosítható. 

 

• Az önkormányzat más - a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelel� rész aláhúzandó). 

• A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésér�l szóló 
2/2010.(II.11.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
2. tsp: Véd�n�i szolgálat beszámolója a 2009. éves munkáról  

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Balog Zoltánné: Nem kívánta kiegészíteni a beszámolóját. 
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, 
szavazás következett. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

117/2010. (V. 26.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a Véd�n�i Szolgálat 2009. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határid� : azonnal 
Felel�s : alpolgármester 

 
3. SZMSZ módosítása  

El�terjeszt�: Gróf Péter a Közm�vel�dési, Ifjúsági- és Sport Bizottság elnöke(írásbeli) 
 
Gróf Péter: Kérte a jegyz� urat, hogy olvassa fel az el�terjesztést, mivel a szemüvegét otthon 
felejtette.  
 
Dr. K�szegi Géza: Felolvasta, hogy mennyivel b�vülne az Ifjúsági- és Sport bizottság 
feladatköre. 
 
Gróf Péter. Elmondta, hogy ez igazából nem plusz feladat, mert a bizottság feladatleírása 
eddig is magába foglalta globálisan, ez csak egy kiegészítés. 
 
Kiss Károly: Nem értett teljesen egyet a kiegészítéssel. Számára a megfogalmazás nem 
egyértelm�. Kérte, hogy kerüljön még a kiegészítéshez, hogy testület jóváhagyásával. 
 
Kalotai Árpád: Felhívta a figyelmet, hogy ez rendelet annak tükrében szavazanak. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
118/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete az SZMSZ módosítását az 
alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadni: „ a Képvisel�-testület jóváhagyásával”. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

4. Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása  
El�terjeszt�: Dr. K�szegi Géza (írásbeli) 
 
Dr. K�szegi Géza: Szóban összefoglalta az írásos tájékoztatóját a hivatal ügyrendjének 
módosításával kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondta, hogy további változtatások is lesznek, 
mivel a pénzügyi osztályon egyik kollégan� május 31-én dolgozik utoljára, nyugállományba 
vonul.  
Kérte a testületet, hogy a módosítást fogadják el. 
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Kiss Károly: Kérdezte, hogy növekedett vagy nem létszám? 
 
Dr. K�szegi Géza: Elmondta, hogy egyenl�re nem növekedett a létszám, amennyiben az 
okmányirodába visszajön a kollegan�, akkor kell majd a jegyz�asszonnyal konzultálnia a 
kérdésr�l. 
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, 
szavazás következett.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
119/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2/2010. (V. 26.) számú jegyz�i 
utasítást Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testülete Polgármesteri 
Hivatalának Ügyrendjét jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
5. Kéménysepr� díjak módosítása  

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: A bizottság elfogadásra ajánlotta. 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy ma már nem törvényszer� mindent az infláció mértékével 
emelni, de ha formaság, és nincs mit tenni akkor támogatja, de javasolja, hogy nézzenek utána, 
hogy köteles-e az önkormányzat megemelni a díjakat. 
 
Kalotai Árpád: Képvisel�i javaslatra utána néznek, tehát a rendelet módosításról most nem 
szavaz a testület.  
 

6. Csatornabekötések támogatására kiírandó pályázat  
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési Bizottság elnöke (írásbeli) 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy a képvisel� testület 1 millió forintot különített el arra a célra, 
hogy támogassa a csatornával még nem rendelkez� ingatlanoknak a rákötést. Bízva abban, 
hogy jobban tudjuk a környezetvédelmet szolgálni, ne kelljen a lakóknak annyi talajterhelési 
díjat fizetni. Ez f�leg azoknak a családoknak okoz gondot, akik a patak túloldalán laknak, 
mert neki drágább m�szaki megoldással lehet csak a csatornabekötést megoldani. Ezek a 
területek azok, ahol még számos ingatlan nincs rákötve a csatornahálózatra. Az 
el�terjesztéshez képest kisebb módosítást javasolt, elmondta, hogy az valószín�leg csak 
gépelési hibából ered. Elmondta, hogy a pályázati kiírás kimondja, hogy megkezdett 
beruházás nem támogatható.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy van egy pályázat, elindult a szervezkedés az 
önkormányzatok között, hogy egy önkormányzati összefogással próbáljanak meg pályázni. 
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Úgy gondolja, hogy egy szolgalmi úton a telkeken keresztül kellene végigvinni a csatornát és 
csak néhány helyen áthozni a patakon. Így lényegesen kevesebb pénzb�l jóval több 
csatornarákötést lehetne eszközölni. A közmeghallgatáson elhangzott az a kérés, hogy a 
lakókkal és a Pilisi Parkerd� képvisel�ivel, valamint a DINP képvisel�ivel egy megbeszélést 
tartanának. Továbbra is úgy gondolja, hogy összefogással olcsóbban meg lehetne oldani a 
patak túl oldalán lakó emberek csatorna rákötését.  
 
A képvisel�k kiegészítették a csatorna bekötések támogatására kiírt pályázat szövegét.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
120/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Pályázat beadásának határideje:                2010. június 01. -  augusztus 31. 
Elbírálás id�tartama:                                 30 nap 
Meghirdetés módja:                                 Visegrádi Hírek, honlap 
Megvalósulás határideje:                         2010. október 30. 
Támogatható fejlesztések:               Minden új csatorna bekötés. Amennyiben több 

szomszédos telekr�l történik a rákötés és m�szakilag kivitelezhet�, elvárt a 
közös cs�szakaszokkal és nyomószivattyúkkal történ� kialakítás. A pályázat 
elbírálásánál el�nyben részesül az, akinek az új csatorna bekötés szociális 
helyzete alapján aránytalanul nagy költséggel járna, valamint akinél az új 
bekötés magasabb költségszinttel járó m�szaki tartalommal kivitelezhet� (pl. 
nyomott rendszerek) 

 
Elnyerhet� támogatás:                           200 ezer Ft / bekötési egység ( amennyiben egy 
                     bekötéssel több különálló ingatlanra lesz csatorna kialakítva, akkor az 
                     összeg ingatlanonként értend� ) 
Elszámolás:                               A felhasznált támogatásról számlával, a beruházás befejezését 
                     követ�en 15 napon belül, legkés�bb 2010. november 15.-ig. ( el�teljesítést    

elfogadunk ) 
Pályázók köre:                                      kizárólag magánszemélyek 
Pályázati feltételek:  
                   - jogszabályi el�írásoknak megfelel� bekötési terv (helyi építési hatóság által   

jóváhagyva ) 
                   - megfelel� referenciával rendelkez� kivitelez� nyilatkozata a megvalósításról 
                   - helyi adótartozás nincs (adó csoport igazolja) 
 
Benyújtandó:   
                   - pályázati adatlap 
                   - 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lap(ok) 
                   - bekötési terv 
                   - részletes, munkanemenkénti költségvetés az egész munkáról 
Nevezési díj:  

- nincs 
 

Megkezdett beruházás nem támogatható. 
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Bíráló Bizottság (szakmai):     - Népjóléti Bizottság kijelölt tagja 
                                                  - Városfejlesztési Bizottság kijelölt tagja 
                                                  - F�építész 
Költségvetésben: 2010. évben 1.000.000.- Ft szerepel erre a célra, 

 
 

7.  A helyi védelem alatt álló épületek felújítására kiírandó pályázat  
El�terjeszt�: E�ry Dénes Városfejlesztési bizottság elnöke (írásbeli) 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy az el�z� évekhez képest a pályázati kiírásban nem történt 
változás, csak az id�pontok változtak.  
 
Kalotai Árpád: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem hangzott el, 
szavazás következett. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
121/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Pályázat beadásának határideje:  2010. június1-augusztus 30-ig 
Elbírálás id�tartama:   30 nap 
Meghirdetés módja:   Visegrádi Hírek, honlap 
Megvalósulás határideje:   2010. 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 munkáról 
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:   2010. évre 1.00.000.- Ft szerepel erre a célra. 
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Zeller Tibor megérkezett az ülésre.  
 

8. Iskola udvarán tervezett játszótér kialakításának finanszírozása  
El�terjeszt�: Hadházy Sándor(szóbeli) 

 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy az Iskola szeretne játszóeszközt az udvarára, ehhez az 
önkormányzattól az aljzatot, illetve a játékok összeszerelését kéri. A becslések szerint ez kb. 
300. 000 ezer forint lenne.  
 
Bártfai István: Úgy tudja, hogy erre a területre zöld terület lett tervezve. Kérdezte, hogy 
ilyenkor a tervet nem kell módosítani? 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy utána kell ennek néznie.  
 
Kiss Károly: A bizottság tárgyalta ezt a kérdést, a véleményük az volt, hogy a játszóteret meg 
kell valósítani. A pénzügyi bizottság két tagja azt javasolta az igazgató asszonynak, hogy 
egyszerre legyen letéve a gumisz�nyeg, annak ellenére, hogy a polgármester úr kérése az volt 
hogy szakaszolva történjen a megvalósítás. Tájékoztatta a testületet, hogy a gumisz�nyeg 
teljes összege kb. 900 ezer forint lenne, szakaszolva az els� rész 300 ezer forint.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy nem tudja támogatni a b�vített változatot. Addig, míg az 
önkormányzatnak kifizetési nehézségei vannak, addig úgy gondolja, hogy nem lehet 
felel�tlenül mindent megszavazni. Elmondta, hogy az elmaradt kifizetéseket kell el�ször 
teljesíteni.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a játszóteret támogatja, de ez csak másodlagos dolog. Az els� 
helyen az iskola SZMSZ módosítása áll, aminek szintén anyagi vonzata van. (Sok gyerek van, 
kötelez� csoportbontás, iskolabusz, kísér� tanár). Vannak olyan kötelez� szakfeladatok 
aminek vannak költségvetési vonzatai. Javaslata, hogy el�ször az SZMSZ módosítást 
tárgyalják, aztán a játszóteret.  
 
Több képvisel� elmondta a játszótér építéssel kapcsolatban a véleményét, hosszas vita után 
megállapodtak abban, hogy az els� körben a kisebb összeg, a 300 ezer forint kerüljön 
elfogadásra. 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy egy keret összegr�l kellene most szavazni, aki ezzel egyetért 
kéri hogy szavazzon. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
122/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 300.000 Ft-al támogatja az iskola 
udvaron létesül� játszótér építését. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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9. Rév- felújítási pályázat 2010 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor(szóbeli) 
 
Kalotai Árpád: Az Atlantisz Kft. minden évben pályázik, mi csak hozzáteszünk egy 
hozzájáruló nyilatkozatot. Nekünk nem kell hozzá tennünk semmit. Szavazás következik. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
123/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egyetért 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 17.754.139,- Ft. (nettó) 
összegben kell benyújtani, melyhez az el�írt 30%-os önrészt, (5.326.242,- Ft) a révátkelést 
üzemeltet� Atlantis- Visegrád Club Kft. (2025 Visegrád, Révállomás, ügyvezet�: Jung 
Vilmos) révén biztosítja. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete vállalja a Visegrád-Nagymaros között 
közleked� rév fejlesztésére beadott pályázat keretében, hogy az esetlegesen elnyerhet� 
támogatásból megvalósuló beruházást, fejlesztést 5 évig tartós üzemeltetésben tartja és 3 évig 
elidegenítési tilalmat vállal rá. 
 
A pályázattal kapcsolatos ügyintézéssel, a szükséges jognyilatkozatok megtételével a 
Polgármestert bízza meg. 
 

Határid�: 2010. május 31. 
Felel�s: jegyz� 

 
10. Egyebek 

 
 Civil Szervezetek ifjúsági alap felosztása  
El�terjeszt�: Gróf Péter (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy megkeresett minden képvisel�t, illetve a polgármester urat. 
Nem ért egyet a felosztással, mert már a költségvetés tervezésnél jelezni kellett a szándékot, 
hogy melyik civil szervezet él a pályázat lehet�ségével. Aki ott nem jelezte arról a képvisel� 
testületnek külön kellene gondoskodni, hogy vagy megemeli az erre szánt alapot, vagy 
elutasítja a kérelmét. Nem tudja támogatni az el�terjesztést.  
 
A képvisel�k a pályázat kiírásának módjáról vitatkoznak. Arról, hogy ki jogosult pályázni a 
civil szervezetek ifjúsági alapra. A képvisel�k nem értenek egyet azzal, hogy aki nem adta le 
id�ben az igényét, miért kap mégis a pályázati pénzb�l. Bártfai István elmondta, hogy az 
el�z� évekhez hasonlóan � már februárban a beszámolóval együtt leadta az igényét, elkerülte 



 11 

a figyelmét az újbóli igény benyújtása. Vitatkoztak arról, hogy az Önkormányzatnak van-e 
elegend� pénze a támogatás kifizetésére. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy az Önkormányzat nem áll úgy anyagilag, hogy a civil 
szervezeteket ilyen módon támogassa. Úgy gondolja, hogy ezt a pályázati lehet�séget meg 
kellene szüntetni, nem pedig a képvisel�knek a saját civil szervezeteiket tolni el�re. 
 
Dr. K�szegi Géza: Rövid tájékoztatást adott az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetér�l, a 
kifizetésekr�l és a várható bevételekr�l. 
 
E�ry Dénes: Kérdezte, hogy a polgár�rök adtak e be valamiféle kalkulációt, hogy mennyi az 
éves költségük? 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy minden civil szervezet a maga programjához hozzá tesz nem 
kevés pénzt, programot és nem kevesebb munkát. 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a 
következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
124/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elutasítja Kiss Károly képvisel� azon 
javaslatát, mely szerint a Civil szervezetek részére, illetve az Ifjúsági Alapra kiírt 
pályázaton határid�n túl beérkezett pályázatokat ne vegye figyelembe. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 
tartózkodással a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
125/2010. (V. 26.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Civil 
szervezetek részére kiírt pályázat rendelkezésre álló összegének a Közm�vel�dési 
Bizottság által javasolt felosztását. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy az iskolabusszal kapcsolatosan a jöv� héten lesz egy rendkívüli 
ülés, amin teljes kör� tájékoztatás adnak a költségekr�l, és az elképzelésekr�l, hogy lehetne 
megfelel� módon differenciálni a különböz� utaztatásoknak a költségtéréseit. A jöv� héten 
arról is tárgyalna a bizottság, egy helyszíni bejárás keretében megnézné, hogy hova kerüljön 
az a játszótér a sportpályán, amire összeget már összegy�jtötték. Kéri a testületet, hogy 
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szavazzanak arról, hogy ennek az elhelyezése kerüljön a bizottság hatáskörébe. A 
Polgármester úrral egyeztetnek, és így minél hamarabb elkészülhet a játszótér. 
 
Kiss Károly: Kérte, hogy a szemháromság térnél kerüljön vissza a régi kút, mert a 
mostaniból nem folyik víz. Szerinte nem környezetbe ill�, amúgy is a régi jobban illeszkedne 
a térhez.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a közmeghallgatáson is szóba került olyan , hogy beadványra a 
hivatal nem válaszolt. Kérdezte, hogy az ügyben azóta milyen el�relépés történt? 
 
Dr. K�szegi Géza: Elmondta, hogy egy helyszíni szemle volt, jelenleg, leállítatta az 
építkezést, valamint az út lezárásra került. 
 
Kalotai Árpád: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt a munkát 
megköszönte és az ülés bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Kalotai Árpád         dr K�szegi Géza 
 alpolgármester               h. jegyz� 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   15/2010. 
Határozatok száma:  126/2010. (VI. 09.) 
Rendelet száma:            -  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. június 09-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 
1. Az árvíz által sújtott borsodi térségbe küldend� ásványvíz költségének vállalásáról
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 09-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 

 
     

 
     
 

 



 3 

Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 10 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a 
Visegrádi Ásványvíz Kft-vel közösen egy kamion ásványvizet kíván küldeni az árvíz által 
küldött borsodi térségbe. Az önkormányzatra jutó költség az összes költség ¼-e, 
vagyis150.000,- Ft.  
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatával 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
126/2010. (VI.09.) számú 

 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 150.000,- Ft-al járul hozzá az árvíz 
sújtotta borsodi térségbe küldend� Visegrádi Ásványvíz adományhoz. 
Az adomány összegét a 2010. évi költségvetés, tartalék alap terhére biztosítja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
    polgármester                                                                                                      jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   16/2010. 
Határozatok száma:  127-139/2010. (VI. 10.) 
Rendelet száma:            - 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. június 10-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Általános Iskola SZMSZ-nek jóváhagyása  
2. A volt MNB üdül� szabályozási terv programjának jóváhagyása 
3. Iskolabusz használati szabályzatának megalkotásának jóváhagyása 
4. Visegrád Sportcentrum bérleti jogok feltételeinek rendezése  
5. Ifjúsági Alapra beérkezett pályázat elbírálása  
6. DPÖTKT Társulási megállapodás jóváhagyása 
7. Parlagf� mentesítés 2010. versenyfelhívás 
8. Visegrád, F� utca 6/a. (61 hrsz) ingatlan villamos energia ellátásához tulajdonosi 

és közútkezel�i hozzájárulás megadása  
9. A 2010. május 15-16-i es�zések okozta károk elhárítására vis maior pályázat 

beadásáról  
10. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 10-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
Meghívott: 

Bozóki Mariann Áprily Lajos Általános Iskola igazgatója 
Cselovszky Zoltán Zutca Bt. 
Kalász Hajnalka Zutca Bt. 
Liszkay Krisztina Urban-Kisz Stúdió 
Borosházi Tamás f�építész 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslathoz az alábbi 
kiegészítéseket javasolta: a 2010. május 15-16-i es�zések okozta károk elhárítására vis maior 
pályázat beadása, valamint a Sziget utcai 11/6 számú önkormányzati bérlakás ideiglenes 
kiutalása. Kérte, aki támogatja a napirend kiegészítését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
127/2010 (VI.10.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a napirend kiegészítését elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

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

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
128/2010 (VI.10.) számú 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Kiss Károly: Ügyrendi javaslatként vetette fel, hogy az általános iskola SZMSZ 
elfogadásáról szóló napirendet tárgyalják els�ként. 
 
Hadházy Sándor: Ügyrendi javaslatról lévén szó, kérte, aki egyetért a javaslattal, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
129/2010 (VI.10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az „Általános Iskola SZMSZ-nek 
jóváhagyása” cím� napirendi pontot 1. napirendként tárgyalja.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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1. tsp: Általános Iskola SZMSZ-nek jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
Meghívott: Bozóki Mariann iskolaigazgató 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a Közm�vel�dési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta pénzügyi szempontból és 
elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy az iskola költségvetés módosítási beadványát a következ� 
költségvetés módosításánál tudják figyelembe venni. Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás 
nem volt, kérte, aki az iskola SZMSZ-t elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
130/2010 (VI.10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Áprily 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatát. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
2. tsp: A volt MNB üdül� szabályozási terv programjának jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
E�ry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és támogatja, hogy az Urban-Lisz Stúdió 
készítse el a területre vonatkozó szabályozási terv módosítását, mely a jelenlegi épület 
elbontását és egy új tájba ill� épület építését teszi lehet�vé.  
 
Cselovszky Zoltán: Elmondta, hogy egy olyan szabályozási terv módosítás készülne, mely 
lehet�vé tenné a lehet� legjobb terület felhasználási lehet�séget, mely természetesen az 
érintett hatóságokkal és a képvisel�-testülettel leegyeztetve lépne hatályba.  
 
Ezt követ�en a tervez�k egy prezentáció keretében bemutatták a szabályozás vizsgálatát, 
programját, illetve a tervezett irányvonalat, melyre vonatkozóan kérik a testület jóváhagyását.  
 
Hadházy Sándor: A vélemények és hozzászólások után, kérte, aki a határozati javaslatot 
támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
131/2010 (VI.10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és 
támogatja az MNB üdül� évtizedek óta romosodó épületének elbontását és új koncepció 
szerinti beépítését lehet�vé tev� szabályozási terv módosítását az Urban-Lisz Stúdió 
elemzése és tervei alapján. A szabályozási terv módosításának költségeit a terület 
tulajdonosa viseli. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. tsp: Iskolabusz használati szabályzatának megalkotása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A mai nap folyamán készült egy el�terjesztés, mely tartalmazza, hogy az 
iskolabusz használatát az iskolás gyermekek részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja. 
A számítások szerint ennek a futásteljesítménye 21 ezer km körül van évente. A busz állandó 
önköltsége 3,6 MFt. Véleménye szerint az iskolabusz m�ködtetése ingyenes kell, hogy 
legyen, az állami normatívát, a 70Ft/f� összeget igénybe tudja venni az önkormányzat, mely 
azt jelenti, hogy a 47 bejáró gyermekkel számolva a busz éves költségéhez 3,3 MFt állami 
támogatást lehet igénybe venni. Tehát ez a busz állandó önköltségét fedezni tudja. 
Amennyiben megy a busz, akkor kb. 90-95 Ft üzemanyag költséggel lehet számolni, tehát 
amennyiben az iskolabuszt fent kívánja tartani az önkormányzat, akkor ezzel a költséggel 
mindenképpen számolni kell, ez a 21 ezer km-re vetítve kb. 2.000.000 Ft. Javasolja, hogy 
legyen még az iskola számára ingyenes a szokásos éves kirándulás is ezzel az autóbusszal. 
Jelen pillanatban nem tartalmazza az önkormányzat költségvetése a szokásos éves iskolai 
kirándulás költségeit, ezt a szül�knek kell jelen pillanatban finanszírozni. Fontosnak tartja a 
színházi látogatásokat is, ezért az eddigi éveknek megfelel� számú színházi kirándulásokat 
szintén ingyenesen javasolja biztosítani. A harmadik ingyenes kategória a testvérvárosi 
kapcsolatok fenntartásához kapcsolódik. Minden évben be lehet tervezni egy parajdi, egy 
lanchianói és egy obergrünzburgi utat. Ezeket a kirándulásokat a testvérvárosi kapcsolatok 
költségeib�l lehetne finanszírozni. A benzin költség, az autópálya díj használat, illetve a sof�r 
plusz költségeit kellene itt finanszírozni.  
A következ� kategória a helyi civil szervezetek, illetve a kistérség. Ezen szervezetek részére 
230 Ft/km árat javasol a busz használatára, de ebb�l a visegrádi civil szervezetek kapnának 
még kedvezményt, így nekik 210Ft/km ár lenne meghatározva.  
A harmadik kategória a vállalkozási tevékenység, ez megállapodástól függ�en 240 Ft/km 
illetve 5000 Ft/óra díjjal vehet� figyelembe.  
Amennyiben az autóbusz a hétvégéken és a nyári szünet id�szakában további 20 ezer km-t tud 
teljesíteni a vállalkozási területen, akkor az önköltségi ár igen jelent�s mértékben tud tovább 
csökkenni, 280 Ft-ról, 180 Ft-ra.  
Javaslata szerint els�bbséget élvez az iskolabusz tevékenység, második helyen a vállalkozási 
tevékenység és a harmadik helyen az összes többi tevékenység, mint például színház járat, 
kirándulás, stb. Tehát ezeket olyan id�szakban kell szervezni, amikor egyébként nincs lekötve 
az iskolabusz.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy ezzel a koncepcióval nem ért egyet. Alapvet�en egyetért azzal, 
hogy az iskola kedvezményesen kapja meg kirándulásokra, színházjáratra, de ha már egyszer 
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bevezetésre került valamilyen szinten az önköltség, akkor ezen nem kellene változtatni. 
Aggályos, hogy ki fogja eldönteni, hogy mikor használható ingyenesen a busz, illetve 
biztosan sok igény lesz az ingyenes használatra és akkor nem lehet vállalkozási tevékenységre 
használni. Véleménye szerint az alapkoncepciónak annak kéne lennie, hogy ez a busz 0 Ft-ba 
kerüljön az önkormányzatnak.  
 
Hadházy Sándor: Volt annak gyakorlata, hogy az önkormányzat viselte az iskolai 
kirándulások költségeit, ez 2007-ben sz�nt meg és ezen kívül semmiféle plusz igényhez nem 
járul hozzá, csak az eddigi osztálykirándulásokhoz és színház látogatásokhoz. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint támogassák azt a gyermeket, akik rászorulnak, de 
mindenkinek nem kellene ingyenessé tenni.  
 
Hadházy Sándor: A támogatás megítélésében nagyon nehéz igazságot tenni. A kirándulások 
számát lehet maximálni.  
 
Bártfai István: Elmondta, � is azon a véleményen van, hogy az ingyenes használatot 
valamilyen módon korlátozzák, mert nem lesz rá mód, hogy vállalkozási tevékenységet 
végezzen a busz.  
 
E�ry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság nem vette figyelembe, hogy mekkora most az 
önkormányzat költsége az iskolára nézve a színházba járás és kirándulások tekintetében.  
 
Mezei Anna: Az ingyenesség csak egy nagyon rövid ideig m�ködött, aztán 2007-ben 
megsz�nt.  
 
E�ry Dénes: Egyetértett abban, hogy az ingyenes használatot részletesen meg kell határozni 
és le kell korlátozni.  
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint a fokozatosság elvét betartva el�ször az iskolába járást 
teszi ingyenessé az önkormányzat, a busz m�ködtetésével, véleménye szerint ez már egy nagy 
el�relépés ahhoz képest, hogy idáig bérletet kellett venni a bejáró tanulóknak. A színházba 
járás teljes ingyenessé tételét � sem támogatja, legfeljebb 50%-os kedvezményt javasolt 
biztosítani. El�ször talán meg kellene várni, hogy mennyit fog keresni a busz, aztán kés�bb 
még lehet ingyenes a színházba járás és a kirándulás is.  
 
Mezei Anna: Javasolta, hogy az önkormányzat az iskola vezetésével közösen nézze át a 
pedagógiai programot és annak megfelel�en próbáljanak meg valamit kikalkulálni, 
amennyiben lehet�ség engedi minél kevesebb költséggel.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint egyeztetni kell az iskolával és szükség esetén az óvodával is, 
hogy darabszámra tudni lehessen az igényeket a kirándulás és színház látogatás 
vonatkozásában. Javasolja, hogy 100 Ft/km üzemanyag árat javasol az els� évben.  
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy 3 kategóriát állapítsanak meg, az els� az ingyenes 
kategória, az iskolába járás. A következ� kategória az önköltségi ár, ami kalkuláció kérdése és 
itt nem szabad figyelembe venni az állami támogatást. Ez az önköltségi ár lenne az, 
amennyiért az iskola, óvoda illetve a civil szervezetek igénybe vehetik és ezen felül a 
visegrádiaknak lehet még kedvezményt adni. De nem lehet kétféle önköltségi árat 
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meghatározni, csak egyet és legfeljebb kedvezményt lehet még megállapítani a 
visegrádiaknak. A harmadik kategória a vállalkozási ár lenne. 
 
Kiss Károly: Elmondta, � csak az iskola vonatkozásában gondolt kedvezményre, a civil 
szervezeteknél elfogadhatónak tartja a bizottság által kikalkulált árat.  
 
Hadházy Sándor: Az elhangzottakat összefoglalva: 3 féle kategóriát kíván meghatározni az 
önkormányzat. Az els� kategória az ingyenes, ami prioritást élvez, a tanulók iskolába 
szállítása Dömösr�l és Kisorosziból.  A második csomag az önköltségi ár, melyet a Pénzügyi 
Bizottság állapítson meg és bizonyos id�szakonként vizsgálja felül és ha kell módosítsa. Ez az 
önköltségi ár érvényes az iskola egyéb igényeinek kielégítésére, a visegrádi és kistérségi civil 
szervezetek és egyéb igények kielégítésére. A visegrádi iskola tanulmányi kirándulásait, és az 
indokolt, a szakmai programban szerepl� és az iskola vezetésével leegyeztetett, írásban 
rögzített szakmai igényeket az önköltségi ár 50%-ban tudja meghatározni az önkormányzat. 
Kéri a Népjóléti Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a hátrányos helyzet� tanulókat és 
amennyiben szükséges kapják meg a megfelel� támogatást annak érdekében, hogy ne kelljen 
kimaradniuk kirándulásokból. Ezen felül minden civil szervezeti igényt önköltségi áron  lehet 
biztosítani. El�nyben részesül a vállalkozási tevékenység az egyéb igényekhez képest. A 
vállalkozási tevékenység az MB Travellel és egyéb szervezetek által megállapodott áron 
történhet. A testvérvárosokba történ� évi 3 utazást (évente legfeljebb 1x minden 
testvérvárosba) továbbra is javasolja, hogy az önkormányzat vállalja fel, vagy esetleg ezt is 
50%-os áron lehetne biztosítani.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy a prioritást gondolják át, mert abból még probléma is lehet, 
inkább foglalási sorrendben történjen a busz lekötése. 
 
Hadházy Sándor: A foglalási sorrend javaslatát elfogadja.  
 
E�ry Dénes: Az MB Travellel el�re le lehet egyeztetni, hogy mikor tudja lekötni a buszt, így 
már kalkulálható lesz a többi esetre a foglalás.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint a piaci ár kevés, 260Ft/km is lehetne.   
 
Kiss Károly: Elmondta, � is kevésnek tartja a 240 Ft/km árat. 
 
Kalotai Árpád: Az MB Travellel már megállapodtak az árban, a 240 Ft/km-ben, attól még 
egyéb helyekre lehet drágábban adni. 
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, hogy az MB Travelnek maradjon a 240 Ft/km, 
egyéb esetben viszont 260 Ft/km az ár.  
Jelen pillanatban az önkormányzat nem rendelkezik parkolóhellyel, így Zeller Tibor 
szállodája el�tti �rzött parkolóban parkol a busz, ezért cserébe Zeller Tibornak 150 km/hó 
ingyenes használatba adja az önkormányzat a buszt, ez 39.000 Ft-ot jelent. Véleménye szerint 
ez egy �rzött parkolóért egy jutányos ár.  
Mivel több hozzászólás, illetve javaslat nem volt, kérte, hogy a közösen kidolgozott 
javaslatokról egyben szavazzanak! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
132/2010 (VI.10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzata az iskolabusz használatára vonatkozóan szabályzat 
elkészítésér�l döntött. Felkéri a jegyz�t a szabályzat kidolgozására, a testület által 
meghatározottak szerint. 
 

Határid�: ülést követ�en azonnal 
Felel�s: jegyz� 

 
Hadházy Sándor: Felkérte a jegyz�t, hogy az elhangzott javaslatok alapján készítse el az 
iskolabusz használatára vonatkozó szabályzatot, a letisztázás után juttassa el minden 
képvisel�nek, illetve jelenjen meg a Visegrádi Hírekben, a Danubia Tv-ben, illetve el kell 
juttatni a kistérségnek és a környez� településeknek is.  
 
4. tsp: Visegrád Sportcentrum bérleti jogok feltételeinek rendezése 
 
Zeller Tibor: Elmondta, � alapvet�en támogatja, hogy Bártfai István kezelésébe kerüljön a 
sportpálya, mert így legalább fejl�dni is fog, de azt kellene célként kit�zni, hogy úgy tudjon 
bel�le profitálni, hogy az az önkormányzatnak ne kerüljön semmibe.  
 
Bártfai István: Elmondta, az a célja, hogy a sportpálya fejl�djön, rendbe legyen és minél 
több alternatívát tudjon nyújtani a visegrádiaknak a sport területén.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy Bártfai István írja le, hogy mennyibe kerülne a fejlesztést és ezt 
a fejlesztési értéket osszák el a bérleti viszonylatban, tegyék hozzá a fenntartási költséget. 
Ekkor ennek az eredményét kell eldönteni, hogy reális, vagy sem? 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a fenntartási költség 1.600.000 Ft-nál nem tud kevesebb 
lenni.  
 
Hadházy Sándor: Úgy gondolja, hogy a szerz�dést el tudja fogadni a testület, azonban a 
következ� ülésre ki kellene dolgozni egy mellékletet, hogy a következ� 5 év során, illetve az 
elmúlt öt év során milyen fejlesztések voltak, lesznek, melyeket be is kellene árazni és így 
lehet elfogadni a szerz�dést a mellékeltettel együtt.  
 
5. tsp: Ifjúsági Alapra beérkezett pályázat elbírálása 
El�terjeszt�: Gróf Péter Közm�vel�dési Bizottság elnöke 
 
Gróf Péter: Ismertette az el�terjesztést. 
 
Hadházy Sándor: Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a 
javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
133/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja az Ifjúsági 
Alapra beérkezett pályázatok felosztását, az alábbiak szerint: 
 

 
Pályázó neve 

megpályázott 
összeg 

elnyert 
összeg 

1 
Játszoda 

300.000,-Ft  60.000,- Ft 

2 Puer Regius (íjászok) 100.000,-Ft  100.000,-Ft 

3 Cseke Lászlóné lehet�séghez mérten  125.000,-Ft 

4 
Férfi dalkör, Abonyi G., Hasenberg I. 

100.000,-Ft  80.000,-Ft 

5 

I. Visegrádi Rock és Rockabilly 
Fesztivál, Kohári Gábor 80.000,-Ft  80.000,-Ft 

6 Szabóné Mayer Katalin 80.000,-Ft  80.000,- 

7 
Szül�i munkaközösség 

40.000,-Ft 40.000,-Ft 

8 Szül�i munkaközösség 35.000,-Ft 35.000,-Ft 

 Összesen: 735.000,-Ft 600.000,-Ft 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
6. tsp: DPÖTKT Társulási megállapodás jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Dobri Imre képvisel� elhagyta az üléstermet - 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az el�terjesztésben szerepl� határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
134/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a DPÖTKT 
Társulási Megállapodását a határozati javaslat mellékletében szerepl� szöveg szerint 
elfogadja, annak aláírására felkéri a Polgármestert. A legutóbb elfogadott Társulási 
Megállapodáshoz képest a változás a 12. §-ban történt a következ�k tekintetében: a 
Budakalászi Id�sek Klubja ellátási területének kib�vítése Pilisszentkereszt és 
Pilisszentlászló településekre, illetve az ún. DKSZI megalapítása dátumának egy nappal 
korábban, 2010. június 30-ban történ� megállapítása, továbbá a véd�n�i és iskolaorvosi 
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ellátás meghatározásának pontosítása és Csobánka id�sek nappali ellátásából való 
kikerülése. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
7. tsp: Parlagf� mentesítés 2010. versenyfelhívás 
El�terjeszt�: dr K�szegi Géza (szóbeli) 
 
Dr K�szegi Géza: Ismertette a versenyfelhívást, hozzátette, hogy figyelembe kellene venni 
azt is, hogy a most levonulóban lév� árvizes területeken valószín�leg nem lehet ilyen 
munkálatokat végezni. 
 
Kalotai Árpád: Az önkormányzat és a lakosság saját érdeke a parlagf� mentesítés, az 
igazából mellékes, hogy verseny formájában vagy sem. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy szavazzanak a részvételi szándékról. Kérte, aki támogatja 
a versenyen való részvételt, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 nem szavazattal, 2 tartózkodással és igen 
szavazat nélkül a következ� határozatot hozta:  
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
135/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Képvisel�-testülete nem kíván részt venni a Pest Megye Közgy�lése által 
közzétett parlagf�-mentesítési versenyfelhíváson. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: azonnal 

 
8. tsp: Visegrád, F� utca 6/a. (61 hrsz) ingatlan villamos energia ellátásához tulajdonosi 
és közútkezel�i hozzájárulás megadása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja! 
 
Hadházy Sándor: Mivel az el�terjesztéssel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem 
volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
136/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a kérelem alapján hozzájárul, a 
Visegrád  55 hrsz-ú közterület (F� utca) ingatlanok esetében  a F� utca 6/a, 61 hrsz-ú 
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ingatlan villamos energia ellátás engedélyeztetéséhez szükséges tulajdonosi és 
közútkezel�i hozzájárulás megadásához. 
 

Felel�s: polgármester 
Határid�: ülést követ�en azonnal. 

 
9. tsp:  Sziget utcai 11/6 számú önkormányzati bérlakás ideiglenes kiutalásáról 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette az el�terjesztést, az elmúlt héten történt pince beszakadásról a 
Pázmány Péter utca 11. számú háznál. Sajnos a lakás életveszélyessé vált, ezért a családot ki 
kellett lakoltatni, melyet az éppen megüresedett egyik Sziget utcai lakásba lehetett megtenni. 
Err�l viszont így utólag kell egy testületi döntést hozni. A család is azon van, hogy minél 
hamarabb lakhatóvá tegyék a házukat, addig ebben a lakásban maradnának, vélhet�en 3 
hónap átmeneti id�re. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
137/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Sziget u. 11/6 (236/16 hrsz.) alatti 
bérlakást Máramarosi Ágota és családja részére kiutalja. Felkéri a jegyz�t, hogy a 
családdal kötend� megállapodást készítse el�, a testület által meghatározott feltételekkel. 
 

Határid�: 2010. július 1. 
Felel�s: jegyz� 

 
10. tsp: A 2010. május 15-16-i es�zések okozta károk elhárítására vis maior pályázat 
beadásáról 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Az es�zések okozta károk következtében a vis maior pályázatot a hivatal 
összeállította, a szakért�k segítségével. A becsült kárérték 100 millió forint. A vis maior 
támogatás 90%-os, tehát 10%-os saját er�t kell vállalni.  
Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt héten áttekintettek egy pályázati lehet�séget, melynek 
keretében lehet�ség lenne a patakon lév� hidak építésének támogatására, illetve a patakmeder 
szabályozását is tovább kell gondolni.  
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a Berkenye utcában is nagyon nagy károk keletkeztek az 
es�zések után. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, sajnos a Berkenye utca nem az önkormányzaté, hanem a 
Parkerd�é, ezért erre az önkormányzat nem tud pályázati támogatást szerezni. Azonban most 
a vis maior pályázat benyújtásáról kell döntenie a testületnek, Kérte, aki támogatja a pályázat 
benyújtását, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
138/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: a 2010. május 15-16-i es�zések okozta károk elhárítása 

 
A káresemény forrásösszetétele:                                                                adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

            Saját forrás 10.500.000,- Ft           10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 90.500.000,- Ft 90 

Források összesen 
   100.500.000,- Ft 100 

• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 
100.500.000,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben 
tudja (megfelel� rész aláhúzandó) biztosítani.  

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett ingatlanok az 
Önkormányzat tulajdonát képezik. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelel� rész aláhúzandó) 

 
Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia 

Biztosítási szerz�dés száma 96000901010504000 
 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 
megfelel� rész aláhúzandó.) 
*A patak meder nem biztosítható. 

 

• Az önkormányzat más - a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelel� rész aláhúzandó). 

• A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésér�l szóló 
2/2010.(II.11.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
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Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
11. tsp: Egyebek 
 
Polgár�rség támogatási ügye 
 
Kiss Károly: Javasolta, hogy a Polgár�r Egyesületet a jöv�ben kezeljék külön, és adjanak 
nekik is úgy támogatást, mint a Sport Egyesületnek. Megkeresést kapott a Polgár�rségt�l, 
akik elmondták, hogy nagyon nagy kiadásaik vannak, és nem kapták meg a 300 ezer Ft-os 
támogatást sem, amit igényeltek, csak annak egy részét. Az árvíz során �k is tisztességesen 
kivették a részüket, a Palotajátékokon is mindig helytállnak, ezért javasolja, hogy a 150 ezer 
forint helyett kapják meg a 300 ezer forintot.  
 
Bártfai István: Támogatja a Polgár�r Egyesület kérelmét.  
 
Hadházy Sándor: Nem vitatható, hogy az árvíz kapcsán a polgár�rök is tisztességesen 
kivették a részüket a munkából, sokat dolgozta, elviekben támogatja a támogatást, de nem 
volna jó, ha ebb�l rendszer lenne, ezeket a kérdéseket év elején, a költségvetés készítésekor 
kellene jelezni minden egyesületnek, és az intézményeknek is.  
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 150 ezer forintos támogatást, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
139/2010. (VI. 10.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 150.000 Ft-al támogatja a Visegrádi 
Polgár�r Egyesületet. 
A támogatást a 2010. évi költségvetésében, a tartalék alap terhére biztosítja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Szúnyoggyérítés 
 
Zeller Tibor: Jelezte, hogy egyre súlyosabb a szúnyog-invázió, ezért fel kellene gyorsítani a 
szúnyoggyérítést. 
 
Borsodi térségb�l gyermekek fogadása, táboroztatása 
 
Zeller Tibor: Javasolja, hogy az önkormányzat tegye lehet�vé a sportcsarnokban 1 hétre, kb. 
20-25 f� borsodi térségb�l származó gyermek elszállásolását, az étkeztetést � vállalja.  
 
Hadházy Sándor: Megköszönte az Ásványvíz Kft., valamint a képvisel�k segítségét, 
melynek eredményeként egy kamion ásványvíz indult el ma Miskolcra, adományként.  
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E�ry Dénes: Hozzátette, hogy az adomány értéke, saját költségen is 6-700 ezer forint, tehát 
ezzel támogatta a rászorultakat az Önkormányzat és a Visegrádi Ásványvíz Kft. közösen.  
 
Hibbey Zsombor kérelme járda szakasz felújítására 
 
E�ry Dénes: Elmondta, hogy Hibbey Zsombor visegrádi lakos adott be kérelmet arra 
vonatkozóan, hogy a házuk el�tti járdaszakaszt szeretné kicserélni, legyez� formában lerakott 
kiskockak� burkolatra, ennek az értéke bruttó 2.2 MFt lenne. A bizottság megtárgyalta, de 
nem tudott arra választ adni, hogy az anyag költséghez hozzá tudna-e járulni az 
önkormányzat. Megcsinálná a M�vel�dési Ház el�tti szakaszt is, illetve a 2 házuk el�tti 
szakaszt is. Javasolná, hogy a Pénzügyi Bizottság, illetve jegyz� úr nézze át a költségvetést, 
hogy van-e lehet�ség a támogatásra. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy véleménye szerint ez így problémás, mert az 
önkormányzat egyébként is mást kezdett el. A kis kockak� egyébként támogatható, de fél�, 
hogy nagyon változatos kép alakul ki, mert ilyen alapon minden lakos el�állhat hasonló 
kérelemmel. Tehát alapvet�en nem támogatható. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint is az egységet tartani kellene.  
 
Visegrád név használatra vonatkozó kérelem 
 
Dr K�szegi Géza: Elmondta, hogy a Képvisel�-testület az elmúlt ülések egyikén elutasító 
döntést hozott egy cég kérelmére a Visegrád település név használatára. A cég, az ügyvédje 
útján felülvizsgálati kérelemmel élt, mert nem fogadja el a testület döntését indoklás nélkül. 
Az önkormányzat jogászával egyeztetve, célszer� volna egy indoklás küldeni nekik, illetve az 
ügyvéd úr javasol egy olyan rendelet megalkotását, mely szabályozza a névhasználatot, a 
jöv�beni esetleges vitás kérdések megel�zésére.  
 
Gróf Péter: Véleménye szerint nehéz lenne ilyen témában rendeltet alkotni, másrészt ezt a 
döntést meglehet ugyan indokolni, de attól még jogilag megtámadhatja az indoklást is. 
 
Lakossági bejelentések 
 
Kiss Károly: Érdekl�dött a Bagi Péter által történ� építkezés kapcsán felmerült lakossági 
bejelentésekr�l. 
 
Dr K�szegi Géza: Elmondta, hogy helyszíni szemle megtörtént, az ügy folyamatban van.  
 
Hadházy Sándor: Az történt, hogy rossz id�ben kezdték el kiásni az árkot, pont a nagy 
es�zések el�tt.  
Mivel több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester              h. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   17/2010. 
Határozatok száma:  140/2010. (VI. 17.) 
Rendelet száma:            - 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. június 17-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Sportcentrum üzemeltetési szerz�dés elfogadása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 17-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 

     
 
     
 

 



 3 

Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 10 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Elmondta, hogy a Képvisel�-testület az elmúlt ülésen tárgyalta a sportcentrum m�ködtetésére 
vonatkozó szerz�dés tervezetet, azonban akkor a testület kérése az volt, hogy Bártfai István 
dolgozzon ki egy részletes kalkulációt az 5 éves fejlesztésre vonatkozóan, ezt a képvisel� úr 
elkészítette, melyet minden képvisel�höz el is juttatott a tegnapi nap folyamán. Ennek 
tükrében, amennyiben ezt a testület elfogadja, akkor ez a szerz�dés mellékeltét fogja képezni. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy alapvet�en támogatja a szerz�dés megkötését, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a tervezett beruházások még megvalósítás el�tt minden esetben 
kerüljenek a testület elé.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, azzal a feltétellel tudja megszavazni, ha a szerz�désbe bekerül az, 
hogy 5 év után Bártfai Istvánnak nem lehet semmilyen követelése az önkormányzat felé. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a szerz�dést a hozzácsatolt 
fejlesztési tervekkel együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással a 
következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

140/2010 (VI.17.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi 
Sportcentrum üzemeltetésére vonatkozó, a Pro Visegrád Nonprofit Kht. és Bártfai 
István között kötend� szerz�dést. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
   polgármester              h. jegyz� 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   18/2010. 
Határozatok száma:  141/2010. (VI. 21.) 
Rendelet száma:            - 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. június 21-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
 

1. F� u. 49. sz. alatt lév� társasházi lakás el�vételi jogáról való lemondás 
 
 



 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 21-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Kalotai Árpád alpolgármester 
Bártfai István 
Dobri Imre alpolgármester 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 

     
Távol maradt:  
     

Hadházy Sándor polgármester 
E�ry Dénes 
Zeller Tibor 

 
 

 



Kalotai Árpád: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A mai ülés egyetlen napirendi pontja a 
F� u. 49. szám alatt lév� társasházi lakás el�vételi jogról való lemondása. A vev� mellékelte 
az adás-vételi szerz�dés másolatát, melyben az árat 7.400.000 Ft-ban állapítják meg.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az el�vételi 
jogról való lemondással egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
 

141/2010 (VI. 21.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Visegrád, 
belterület 32/”/A/2 hrsz-on nyilvántartott, öröklakás megnevezés� 44,83 m² nagyságú, - 
a közös tulajdonból 1/6-od eszmei hányaddal - természetben Visegrád, F� u. 49. sz. alatt 
található ingatlan vonatkozásában, az ingatlanra vonatkozó ajánlat ismeretében az 
el�vásárlási jogáról lemond. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
 
Kalotai Árpád: A munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Kalotai Árpád        dr K�szegi Géza 
alpolgármester             h. jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   19/2010. 
Határozatok száma:  142-152/2010. (VI. 24.) 
Rendelet száma:            7/2010 (VI. 24.) 
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. június 24-én megtartott nyílt ülésér�l  

 
 
 
 

1. Pro Visegrád Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása a 2009. évr�l 
2. Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény beszámolója 

2009/2010. tanév munkájáról 
3. Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2009/2010. évi nevelési munkájáról 
4. Kéménysepr�i díjak 2010. évi változásáról szóló rendelet 
5. Pereszlényi Zoltánné kérelme a májusi es�zések okozta károkkal kapcsolatban, 

valamint Közmeghallgatás kiírása patakmeder helyreállítás tárgyában 
6. Méhnyakrák és nemiszervi szemölcs elleni önkormányzati oltási program 
7. Sziget utcai 11/6 számú önkormányzati bérlakás pályázati kiírása 
8. Bártfai István önálló képvisel�i indítványa 
9. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 24-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k:  
Kalotai Árpád alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly  
Mezei Anna 
Zeller Tibor 
 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
Meghívott: 

Bozóki Mariann Áprily Lajos Általános Iskola igazgatója 
Pauluszné Tóth Anna igazgató helyettes 
Dobó Istvánné óvodavezet� 
Ifj. Cseke László Pro Visegrád Kft. ügyvezet� igazgatója 

    
 

Távol maradt: 
Hadházy Sándor polgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
E�ry Dénes 
Vitézné Gerstmayer Beáta 
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Kalotai Árpád: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 6 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Felhívta a figyelmet, hogy a 
meghívóban szerepl� napirendi pontok közül az 5. napirendben már döntött a testület, ezért ez 
kiesik, viszont 3 új napirendet javasol felvenni, melyek a következ�k: a Kéménysepr� ipari 
díjakról szóló rendelt módosítása, Bártfai István képvisel� indítványa, valamint a Sziget utcai 
bérlakás pályázat kiírása. Kérte, aki a napirend módosításával az elhangzottak alapján 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
142/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a napirend módosítását elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
Kalotai Árpád: Kérte, aki a módosított napirendi javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
143/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét, a 
módosításokkal együtt elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: alpolgármester 

 
1. tsp: Pro Visegrád Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása a 2009. évr�l 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Ifj. Cseke László: Elmondta, hogy sajnálatos módon a beszámolót írásban nem tudta 
elkészíteni, de természetesen ezt utólag pótolni fogja. A Kft. könyvvizsgálatát is a C.C. Audit 
Kft. végzi, az anyag ott van náluk, az aláírások még nem történtek meg. A mai nappal 
8.170.000 Ft-on áll a Kft. pénzügyi mérlege, tartozása nincs. A tavalyi évben sokkal 
kedvez�bb volt a mérleg ennél, mivel 2008-ból voltak pályázati pénzösszegek, melyek 2009-
ben kerültek kifizetésre. Sajnos azonban 2009-ben és idén sem sikerült pályázaton pénzt 
nyerni. Sajnos ebb�l kifolyólag az idei évben sokkal rosszabb kondíciókkal indult a Kft. 
Mindösszesen elmondható, hogy a Kft. a 2009-es évet az eddigiekhez képest jól zárta, 
önkormányzati támogatásban nem részesült, kivéve a sportpálya esetében, de ez teljes 
egészében külön kezelték, külön számolják el. Tavaly a millenniumi évben nem csak a 
palotajátékok esetében voltak rendezett programok, hanem volt 3 ingyenesen látogatható 
reneszánsz est is, melyek nagy látogatottságnak örvendtek. Röviden vázolta a 2010-es 
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Palotajátékok jelenlegi és várható pénzügyi helyzetét. Elmondta, hogy a rendezvény sikere 
nagy mértékben függ az id�járástól, remélhet�leg jó id� lesz és akkor viszonylag jól zárható 
lesz a rendezvény.  
 
Kalotai Árpád: Jegyárakban lesz változás? 
 
Ifj. Cseke László: Nem,  nem terveznek emelést.  
 
Kalotai Árpád: Kérte, aki elfogadja a beszámolót, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
144/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Pro Visegrád Kft beszámolóját a 
2009-es évr�l elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
2. tsp: Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 

beszámolója 2009/2010. tanév munkájáról 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy az Ifjúsági és Közm�vel�dési Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót, azt elfogadta. Felhívta a figyelmet, hogy a sportcsarnok felújítása éget�en fontos 
lenne, tehát ebben kellene el�relépést tenni.  
 
Bozóki Mariann: Tudomása szerint van erre egy 7 millió forintos keret, történt egy statikusi 
felmérés, de azóta nincs tudomása el�relépésr�l. Véleménye szerint tisztázni kellene, hogy 
kinek milyen szerepe van a felújításban.  
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy utána kell néznie ennek. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint a tet�t kellene el�ször rendbe tenni, és ez statikusi 
véleményt�l független dolog.  
 
Gróf Péter: Elmondta, hogy a f�építész véleménye is az, hogy a beázás megsz�ntetése a 
legsürget�bb, illetve az ajtók szigetelése, ehhez közbeszereztetni sem kell.  
 
Kalotai Árpád: A f�építész úrral meggyorsítják ezt az ügyet.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ez a munka csak azon múlik, hogy valaki összefogja. Már 
tavaly novemberben bejárást tartott a Képvisel�-testület és láthatóak voltak a sürg�s munkák. 
Itt a vezet�knek és az apparátusnak kellene irányítás alá venni a dolgokat.  
A beszámolót megköszönte, részletes munkának tartja. Véleménye szerint a m�vészeti 
oktatásról is kellene egy külön beszámoló.  
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Bozóki Mariann: A m�vészeti igazgató helyettes beszámolója a 16-os pontban van.  
Képvisel�i kérésre tájékoztatást adott a testületnek, egy sajátos nevelési igény� visegrádi 
lakosú gyermekkel kapcsolatos problémákról. Megoldható lenne a gyermek tanulási 
fejlesztése, a pótvizsgákra való felkészülés, de a kérdés az, hogy az önkormányzat tudná-e 
vállalni ennek a gyermeknek a támogatását a sajátos nevelésben és ezzel segítené a jelenlegi 
osztályát.  
 
Mezei Anna: Ez a probléma elhangzott a Népjóléti Bizottság ülésén is, volt már ilyen jelleg� 
kérés, melyet a segélyezési keretb�l tudott biztosítani a bizottság. Ez az összeg akkor havonta 
30 ezer forint volt.  
 
Kalotai Árpád: Kérte az iskolától, hogy tájékozódjanak pontosan arról, hogy mennyi 
hozzájárulásra volna szükség és ez elhangzott, hogy körülbelül 30 ezer forintos támogatás 
lehetséges. 
 
Bozóki Mariann: Az iskolabusszal kapcsolatban elmondta, hogy a májusi es�zések, viharok 
következtében voltak olyan osztályok, akik nem tudtak elmenni, közben elkészült az 
iskolabusz szabályzata, mely már elvileg nem teszi lehet�vé, az ingyenes igénybevételt de 
kéri, hogy azok az osztályok, akik a széls�séges id�járás miatt nem tudtak elmenni, azok még 
hagy vegyék igénybe ingyenesen szeptemberben az iskolabuszt az osztálykirándulás 
bepótolására. Illetve a tantestület Selmecbányára menne kirándulni és erre is szeretnék 
igénybe venni az iskolabuszt, amennyiben a testület erre rábólint.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint engedélyezni lehet, akinek most kimaradt, de csak hétvégén.  
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy bepótolhassák az elmaradt osztálykirándulásokat ingyenesen.  
 
Kalotai Árpád: Kérte, aki egyetért azzal, hogy az iskola egyes osztályai szeptemberben 
ingyenesen pótolhatják be az elmaradt osztálykirándulásokat, hétvégi napokon, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
145/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete ingyenesen engedélyezi az iskolabusz 
igénybevételét az általános iskola érintett osztályai számára az elmaradt májusi 
osztálykirándulások szeptemberi id�pontban történ� pótlására. 
 

Határid�: 2010. szeptember 30. 
Felel�s: polgármester 

 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy a tantestület kirándulására visszatérhetnek a nyár végén, 
mert egyenl�re még nem tudni, hogy az autóbusz mennyire lesz nyereséges, tehát nem tudják 
most megígérni, hogy minden ingyen lesz. 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a tantestület 
munkáját megköszönte. Kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
146/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja az Áprily Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 2009/2010. évi tanévr�l szóló 
beszámolóját. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
3. tsp: Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2009/2010. évi nevelési munkájáról 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy a Közm�vel�déi Bizottság is megtárgyalta a beszámolót, az 
óvoda szempontjából a kardinális kérdés a felújítás alatti gyermekelhelyezés. Több megoldás 
is szóba jött, de még nincs konkrétan eldöntve semmi.  
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint meg kellene próbálni ésszer�en ütemezni és felgyorsítani a 
kivitelezést és akkor a nyáron elvégezhet�ek lennének a munkák. Valahogyan az iskolai 
szünetben kell megoldani.  
 
Dobó Istvánné: Amennyiben a nyáron 2-2,5 hónap alatt elvégezhet� a nagyja munka, akkor 
akár az ebédl�ben is eltudnak lenni 25-30 gyermekkel a nyár folyamán. 
 
Kiss Károly: Megköszönte a részletes beszámolót, mely az óvodai pedagógusok hozzáért� 
munkájáról tanúskodik, elfogadásra javasolja. 
 
Kalotai Árpád: � is megköszönte a munkát, kérte a testületet, aki a beszámolót elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
147/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete elfogadja a Fellegvár Óvoda 
2009/2010. évi nevelési évr�l szóló beszámolóját. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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4. tsp: Kéménysepr�i díjak 2010. évi változásáról szóló rendelet 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kalotai Árpád: Ismertette az el�terjesztésben foglaltakat, mivel a témával kapcsolatban 
kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a rendelt módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 7/2010. (VI.24.) számú a „Kéménysepr�-ipari 
közszolgáltatások kötelez� igénybevételér�l szóló rendeletet elfogadja. (rendeletet lásd 
mellékeltben!) 
 

5. tsp: Pereszlényi Zoltánné kérelme a májusi es�zések okozta károkkal 
kapcsolatban, valamint közmeghallgatás kiírása patakmeder helyreállítás 
tárgyában 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kalotai Árpád: Ismertette a levélben foglaltakat. Elmondta, hogy az önkormányzat 
benyújtotta a vis maior pályázatot, azonban ez a kérelmez� területéig nem terjed, mert az már 
a pilisi Parkerd� fenntartásában van, és a pályázatot csak önkormányzati területre lehet 
benyújtani. Lehet�ség van azonban a parkerd�vel közösen pályázat benyújtására, de ez még 
nagyon kezdetleges stádiumban van. A közmeghallgatáson elhangzott, hogy lehet�séget 
biztosítanak majd az érintett lakosoknak egy újabb közmeghallgatásra, ahol közösen 
megpróbálnak megoldást találni a problémákra. Javasolja, hogy ez az id�pont 2010. július 8-
án legyen, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében és csak a patak mentén lakók 
lennének a meghívottak, illetve a Parkerd� és a Duna Ipoly Igazgatóság.  
A kérelemmel kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint az esetleg támogatható, hogy 
követ vitetnek a támfalhoz, de pénzösszeggel nem valószín�, hogy segíteni tud az 
önkormányzat, mert akkor jogosan jönne az összes többi érintett.  
 
Bártfai István: Valóban nem lenne szerencsés elkezdeni a pénzbeli támogatást, de 
valamilyen szinten mégis segíteni kellene, például kamatmentes hitellel vagy hasonlóval, de a 
közmeghallgatásig nem kéne semmit, mert el�ször fel kellene mérni a károkat, az igényeket.  
 
Kalotai Árpád: Tehát most jelen pillanatban konkrét támogatást nem tud nyújtani az 
önkormányzat, kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
148/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete nem tud támogatást nyújtani 
Pereszlényi Zoltánné kérelmére, de a lehet�ségeket megvizsgálva megoldást keres a 
problémára. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: jegyz� 
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Kalotai Árpád: Kérte, aki a közmeghallgatás kiírásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
149/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 2010. július 8-án 17 órakor 
közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében az Apátkúti, valamint a 
Bánya patak kárelhárítási témában az érintett lakók és hatóságok bevonásával. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
6. tsp: Méhnyakrák és nemiszervi szemölcs elleni önkormányzati oltási program 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság tárgyalta a témát és egyetért a 
kezdeményezéssel. Az Önkormányzat 33% kedvezményt kap, így a 12-14 éves lányok 
körében adható. Visegrádon 11 f� ilyen korú leány van, ennek a tervezett költsége 66.894 Ft 
lenne, amennyiben mindenki igénybe veszi ezt az oltást. A Népjóléti Bizottság javasolja 
ennek az összegnek a biztosítását a tartalék alap terhére.  
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint ez támogatható kezdeményezés. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a 
támogatással, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
150/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete támogatja a Méhnyakrák és 
nemiszervi szemölcs elleni önkormányzati oltási program kertében a visegrádi lakosú 
12-14 év közötti leány gyermekek véd�oltással történ� ellátását. A program költségét, 
66. 894 Ft összeget a 2010. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosítja. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: polgármester 

 
7. tsp: Sziget utcai 11/6 számú önkormányzati bérlakás pályázati kiírása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Mezei Anna: A jelenleg megüresedett bérlakásra ki kellene írni a pályázatot, de tudni kell, 
hogy a többi lakásra december 31-vel lejár a szerz�dés, de a Népjóléti Bizottság úgy döntött, 
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hogy a bérlakás rendelet felülvizsgálatát el�készíti, de a döntés már a következ� testületre 
marad.  
 
Kalotai Árpád: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a bérlakás pályázat 
kiírásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
151/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete pályázatot ír ki a Sziget u-i 
önkormányzati bérlakás 11/6-os számú megüresedett lakására, a 8/2001/ (IX.13.) számú 
Az állami támogatásból létesül� költségelv� lakások bérbeadásáról szóló rendeletben 
meghatározott feltételek szerint. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
7. tsp: Bártfai István önálló képvisel�i indítványa 

El�terjeszt�: Bártfai István (szóbeli) 
 
Kiss Károly: Tavaly megszavazatott a testület a Kht-nek 2.500.000 Ft támogatást, melyb�l 
viszont csak 1.250.000 Ft-ot fizettek ki. Bártfai István kéri, hogy ebben az évben fizessék ki, 
azonban a költségvetésbe ez nem került be, hanem ezen túl kapott a Kht. 1 MFt-os 
támogatást. Viszont ezt teljesítették a Bártfai Istvánék. 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy már ezt a költségvetés készítésekor is jelezte, az 
önkormányzat megszavazta annak idején az általa benyújtott költségvetés alapján azt a 2,5 
MFt-ot de nem lett kifizetve a teljes összeg, a munka viszont elkészült. Ezek a munkák a 
m�köd�képességhez kellettek, és a saját pénzéb�l el�finanszírozta az önkormányzati terület 
fejlesztését. A további fejlesztéshez szüksége van erre a pénzre és jó lenne, ha június 30-ig ez 
megtörténne.  
 
Kiss Károly: Véleménye szerint ez úgy volna legegyszer�bb, ha az ebben az évben a Kft-nek 
betervezett 1 MFt-ot megemelik még 1,2 MFt-al és ebb�l a Kft kifizeti a tavalyi összeget 
Bártfai Istvánnak. 
 
Bártfai István: Kérte, hogy ebb�l az összegb�l június 30-ig legyen kifizetve egy része.  
 
Kalotai Árpád: Kérte, aki egyetért Kiss Károly javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
152/2010. (VI.24.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Pro Visegrád 
Nonprofit Kft-nek, a 2010. évben megszavazott 1 millió forint támogatását 1.200.000 Ft-
al emeli meg, melyb�l a Kft. elszámol Bártfai Istvánnal a tavalyi évben a sportpályán 
elvégzett fejlesztési munkálatok még ki nem fizetett részével. 
 

Határid�: 2010. június 30. 
Felel�s: polgármester 

 
Kalotai Árpád: Mivel több napirend nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Kalotai Árpád        dr K�szegi Géza 
alpolgármester               h. jegyz� 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   20/2010. 
Határozatok száma:  153/2010. (VI.30.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. június 30-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. Visegrád, Pázmány P. u. 11. sz. ingatlan el�tt beszakadt pince hasznosítása 
tárgyában  „vis maior” pályázat benyújtása 

 
 
 



 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 30-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
E�ry Dénes 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna  
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
 
 
     
 

 



Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 9 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 

1. tsp: Visegrád, Pázmány P. u. 11. sz. ingatlan el�tt beszakadt pince hasznosítása 
tárgyában  „vis maior” pályázat benyújtása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert az 
elmúlt id�szak nagy es�zései következtében a Pázmány P. u. 11. sz. ingatlan el�tt a  pince 
beszakadt, sürg�s vis maior helyzet állt el�. Arra azonban van lehet�ség, hogy ilyen 
rendkívüli helyzetben az önkormányzat pályázatot nyújtson be a helyreállítás 
finanszírozására, mint ahogyan ezt tette az elmúlt esetekben is. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
153/2010. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

 

   A káresemény megnevezése: Visegrád, Pázmány Péter u.11. sz. ingatlan el�tt beszakadt pince 
hatástalanítása 

 

A káresemény forrásösszetétele: 
adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

            Saját forrás 647.500.- Ft           10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 5.827.500.- Ft 90 

Források összesen 
6.475.000.-Ft 100 

• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 11.730.000,- 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelel� 
rész aláhúzandó) biztosítani.  

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett út az Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelel� rész aláhúzandó) 

 



Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia 

Biztosítási szerz�dés száma 96000901010504000 
 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 
megfelel� rész aláhúzandó.) 
*A partfal nem biztosítható. 

• Az önkormányzat más - a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelel� rész aláhúzandó). 

• A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésér�l szóló 2/2010.(II.11.) 
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

2. tsp: A 2010. évi t�zijátékra szánt pénzkeret átcsoportosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 

 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy nagymarossal egyeztetett az ügyben, hogy az idei 
t�zijátékot halasszák el és az erre szánt összeget fordítsák a patak áradás következtében 
megrongálódott ingatlanok, illetve ingatlan tulajdonosok támogatására.  
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslattal 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
154/2010. (VI. 30.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete úgy dönt, hogy a Nagymaros 
Városával közösen, idei évben megrendezésre kerül� t�zijátékot nem tartja meg. A 
költségvetésben erre a célra elkülönített összeget a májusi es�zések során kárt szenvedett 
lakosok támogatására fordítja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester                h. jegyz� 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   21/2010. 
Határozatok száma:  155/2010. (VII.09.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. július 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 

1. A dunai árvíz miatt az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 
ingatlanokban keletkezett károk helyreállítása tárgyában  „vis maior” pályázat 
benyújtása 

 
 
 



 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. július 09-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mezei Anna  
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Miklós Melinda jegyz� helyett 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Miklós Melinda 

 
 
 
Távol maradt képvisel�k:  
 

E�ry Dénes 
Gróf Péter 

 
 
     
 

 



Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 

1. tsp: A dunai árvíz miatt az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� 
ingatlanokban keletkezett károk helyreállítása tárgyában  „vis maior” pályázat 
benyújtása 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a 
június elején történt dunai árvíz által az önkormányzati tulajdonokban keletkezett károk  
helyreállításának finanszírozására vis maior pályázat benyújtására van lehet�ség. A 
részleteket az el�terjesztés tartalmazza. 
Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 
155/2010. (VII. 09.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a dunai árvíz alkalmával az 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lév� ingatlanokban keletkezett károk 

helyreállítása tárgyában vis maior pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár területileg 

illetékes szervéhez vis maior támogatásra, mivel a védekezés várható költségét 7.200.000.- Ft 

és a helyreállítás várható költségét -11.118.313.- Ft – saját er�b�l nem tudja biztosítani 

A pályázatban az alábbi helyreállítási munkák szerepelnek: 

1. Utakban és járdákban keletkezett károk javítása: 
- Rév utcai járda javítása, 
- F� utca és járda javítása a platánsornál, 
- Duna-parti sétány és rézs� javítása Mária-kápolnánál, 
- platánsori sétány javítása, 
- platánsor melletti park tereprendezése, javítási munkák. 
 

A megbízott szakért�i költségbecslés alapján a káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 
Megnevezés 2010-2011. év % 

            Saját forrás 1.111.833.- Ft           10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 



Vis maior igény helyreállítás 10.006.480.- Ft 90 

Vis maior igény védekezés 7.200.000.- Ft 100 

FORRÁS ÖSSZESEN: 18.318.313.- Ft  

• A védekezésnek és a károk helyreállításának (szakért�i költségvetés alapján) 
tervezett összköltsége 18.318.313.-,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
nem tudja biztosítani.  

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett ingatlanok az 
Önkormányzat tulajdonát képezik illetve az Önkormányzat kezelésében 
vannak.. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik. 

• Az adott káreseményre az Önkormányzat biztosítási összeget nem igényelt.  (A 
közút, út nem biztosítható.) 

• Az Önkormányzat más - a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni . 

• A testület a saját forrás összegét, mely 1.111.833.- Ft, azaz 
egymillióegyszáztizenegyezer-nyolcszázharminchárom forint összeget 
képvisel, egyrészt a 2010. évi költségvetésér�l szóló 2/2010.(II.11.) számú 
Költségvetési Rendeletében valamint az áthúzódó munkálatokra es� saját részt 
a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felel�s: Polgármester 

Határid�: ülést követ�en azonnal. 
 
 
Hadházy Sándor: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester                h. jegyz� 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   22/2010 
Rendelet száma:  - 
Határozatok száma:  - 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének 2010. július 8-án 
megtartott közmeghallgatásról 

 
 
 
  
 
 
1. tsp. Apátkúti patak, illetve Bányapatak helyreállítási lehet�ségei 



 2 

 
 
 
Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. június 8-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
  Képvisel�k: 

Hadházy Sándor 
Kalotai Árpád 
Ifj. Bártfai István 
Kiss Károly 
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
   
 

Jegyz�könyvvezet�: 
     

Miklós Melinda 
 
  Meghívottak: 
 
     Váradi Éva DINP Ig. képviseletében 
     Némedy Zoltán Pilisi Parkerd� Zrt. 
     Kálmán Miklós Pilisi Parkerd� Zrt. 
     Szalayné Éliás Ágnes Polgármesteri Hivatal 
      

 
 

  Érdekl�d� állampolgárok: 
      Kb. 20 f� 
 
 
 
 
Távol maradt: 
 
  Képvisel�k:  

Dobri Imre  
Gróf Péter 
E�ry Dénes 
Mezei Anna 
Zeller Tibor 



 3 

Hadházy Sándor: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondta, hogy az 
elmúlt közmeghallgatáson komoly problémák vet�dtek fel a rendkívüli májusi es�zések 
okozta károkkal kapcsolatban, els�sorban az Apátkúti patak mentén lakók körében. 
Elöljáróban tájékoztatta a jelenlév�ket a településen bekövetkezett további káreseményekr�l, 
melyek szintén a rendkívüli id�járás következtében adódtak, illetve ezek anyagi vonzatairól. 
Az Apátkúti patak helyreállítása nettó 63.720.000 forintba kerül a szakért�i vélemény szerint, 
a Lepence patakban 2.860.000 Ft a kár. A Csuka patakban 400.000 Ft, a Bánya patakban 
2.520.000 Ft, a Diós patakban pedig 8.700.000 Ft kár keletkezett. Így összesen bruttó 
100.050.000 Ft az összérték. Ezek az önkormányzati ingatlanokban keletkezett károk, tehát 
erre a pályázott az önkormányzat. A küls�, független szakért�i vélemény elkészült, akit 
érdekel, beletekinthet. A szakért�k több alkalommal is kint voltak a területen, akikt�l kérte a 
hivatal, hogy a magántulajdonban lév� hidak egyes elemei a szakért�i véleménybe kerüljenek 
bele, mivel ezen hidak bizonyos részei a meder részévé váltak. A helyreállításra a pályázat 
kedvez� elbírálása után a vis maior keretb�l 50%-ot lehet rögtön lehívni, és tekintettel arra, 
hogy az egész összeg a 100 milliót meghaladja, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A 
közbeszerzési eljárás hosszú id�t szokott igénybe venni és csak akkor lehet elindítani, ha az 
összeg rendelkezésre áll. Remélhet�leg a helyreállítás szeptemberben elindulhat és a 
helyreállítás m�szaki megoldásait minden egyes érintettel külön-külön kívánják leegyeztetni. 
Biztosan nem úgy kell visszaépíteni, mint ahogyan eddig volt, újra kell terveztetni a hidakat 
és az átereszeket.  Esetleg felvet�dhet az a kérdés is, hogy nem kellene-e esetleg több ingatlan 
kiszolgálására egy hidat építeni, illetve, hogy ezeket az új hidakat önkormányzati tulajdonban 
felépíteni, már csak azért is, mert a vis maior pályázat magántulajdonokra nem nyújt 
támogatást. Elmondta, szeretné, ha olyan megoldást tudnának találni, ami mindenki számára 
hosszútávon megnyugtatóan rendezné a helyzetet.  
 
Pereszlényi Hilda: Elmondta, hogy az � ingatlana és még néhány szomszédos ingatlan már a 
Pilisi Parkerd� területére esik, de ett�l függetlenül lehetséges lenne ott is az a megoldás, hogy 
több ingatlanhoz tartozna egy híd? 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy az önkormányzat ebben is partner, de itt a Pilisi 
Parkerd�vel is egyeztetni szükséges, mivel valóban a terület az övék. Arról esetleg a jöv�ben 
lehet tárgyalásokat folytatni a Parkerd�vel, hogy az önkormányzat vegye át a területet az erdei 
iskoláig.  
 
Lieber Ferenc: Véleménye szerint az ingatlanok végében van akkora hely, hogy ott lehet�ség 
lenne a közm�veket végig vinni. Véleménye szerint ennek érdekében az ingatlan tulajdonosok 
hajlandóak lennének áldozatot is hozni. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ezzel a felvetéssel egyetért, ahol lehet, ki kell alakítani a patak 
bal partján is egy közterületet, a közm�vel lehelyezésére. Elmondta, hogy sajnos ezen a 
területen már korábban is próbálkozott az önkormányzat helyreigazítani a telekhatárokat, de 
nem sok sikerrel, mivel az ingatlan tulajdonososok körében ez nagy felzúdulást keltett, 
viszont a tényleges állapotok nem egyeznek a földhivatali nyilvántartással.  
 
Több lakó jelezte, hogy megítélésük szerint van néhány olyan fa, amely veszélyes a patak 
parton, ami már nagyon régóta téma, de mindig a zöld hatóság engedélyeibe ütköznek. 
 
Hadházy Sándor: Mivel a terület a Duna Ipoly Nemzeti Park része, ezért a hatóság 
bevonásával lehet csak elvégezni ezeket a munkálatokat. Valóban van néhány olyan fa, amely 
nagyon veszélyes, azokat természetesen ki kell vágni.  
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Lesz egy szemle, amely során megfogják állapítani, hogy mely fákat kell kivágni vízügyi 
szempontból. Amelyeket nem engednek kivágni, arra vonatkozóan azt fogja kérni a 
természetvédelmi hatóságtól, hogy a személyes felel�sségvállalást foglalják jegyz�könyvbe. 
Összegezve a teend�ket elmondta, hogy véleménye szerint fel kellene kérni egy szakért�i 
csoportot, amely megállapítja, hogy  melyik megoldás lenne jó a helyreállítás kapcsán, az, ha 
újra oda kerül vissza minden, ahol volt idáig vagy új nyomvonalat kellene kijelölni a 
közm�veknek, rendezve az ingatlanok telekhatárait.  
 
Szatmári Ferenc: Véleménye szerint differenciálni kellene a megoldást, mert � személy 
szerint nem tudja megvárni a kb. 2 éves procedúrát a rendezésre, mert az � autója még mindig 
bent áll a kertben és nem tudja kihozni onnan. 
 
Hadházy Sándor: Egy alkalmas id�ben helyszíni bejárást kellene tartani a Parkerd�vel a 
Duna  Ipoly Nemzeti Parkkal és az önkormányzattal közösen, és természetesen az érintett 
lakosokkal, azok kijelölt képvisel�ivel.  
 
Pereszlényi Zoltán: Véleménye szerint azt kellene megoldani, hogy ahányszor jön egy nagy 
víz, az ne vigyen el 50 cm-t a patakmederb�l.  
 
Hadházy Sándor: Amennyiben szabályszer�en van megépítve a híd, akkor nincsen ilyen 
probléma. Az a megoldás, hogy el� és utó feneket kell csinálni a hídnak. A vízügyi 
igazgatósággal egy bejárás keretében tanácsot lehet kérni.  
Tehát egyrészt lesz egy olyan bejárás, melyen a veszélyes fákat fogják számba venni, kijelölni 
és lesz egy másik a Vízügyi Hatóság szakembereivel melynek során el kell dönteni, hogy 
mihez milyen módon lehet hozzányúlni, mely jegyz�könyvezve lesz.  
Azt is el kell dönteni, hogy a patakon végig viszik-e a burkolt szakaszt, erre uniós forrásból 
pályázni lehet. 
 
Tófalvy Tekla: A Pilisi Parkerd� képvisel�it�l kérte, hogy a bejáráson képviseljék azokat az 
ingatlanokat is, melyek már a parkerd� területén vannak. 
 
Oláh Péter: Kérte, hogy addig is, míg nem érkezik meg a pályázati pénz, addig a Bányapatak 
medrét ki kellene pucolni, mert rengeteg hordalék van benne. 
 
Hadházy Sándor: Természetesen az önkormányzat elvégzi ezt, csak nem tudja megmondani 
mikor, mert ezek a rendkívüli es�zések a munkálatokban legalább 2 hónapos csúszást okoztak 
az önkormányzat számára.  
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte az együttm�ködést, a közmeghallgatást 
bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 

Hadházy Sándor         dr K�szegi Géza 
  polgármester               h. jegyz� 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 7 
f�vel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Jelezte, hogy az egyik korábban már 
benyújtott vis maior pályázaton módosítani szükséges, tehát ezt a napirendet szükséges még 
pótlólag felvenni. Kérte, aki a napirendet a kiegészítéssel együtt elfogadja, ezt jelezze! 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
156/2010 (VII. 15.) számú 

HATÁROZATA  
 

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

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
1. tsp: Duna menti árvízvédelmi pályázattal kapcsolatos telekalakítási 

megállapodások jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 

Hadházy Sándor: Tájékoztatta a testületet, hogy az árvédelmi pályázat a terveknek 
megfelel�en halad, augusztus 15-vel benyújtják a vízjogi engedélyezési tervet. Az érintett 
ingatlantulajdonosokkal többször tartottak egyeztet� tárgyalást. Az állami tulajdonosi kört és 
a magántulajdonosokat külön kezelték. Az állami tulajdonosi körbe tartozik a Nemzeti 
Vagyonkezel�, a Közlekedési Koordinációs Központ, a Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium, valamint a Pilisi Parkerd� Zrt. A mai napon történt ezekkel az 
érintettekkel egy egyeztetés, a Koordinációs Központ kivételével minden érintett részt vett 
ezen. Az érintettekkel a telekalakításokat megállapodás formájában kívánják rendezni, mely 
két fordulóban fog realizálódni. Az els� fordulóban a vízjogi engedélyezéshez szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatok szükségesek, majd ezt követ�en egy terület kimutatás és változási 
helyszínrajz elkészülte után lehet a tényleges eljárást lefolytatni.  

Kiss Károly: Jó lenne, ha a testület is jól értesült lenne a m�szaki tartalom vonatkozásában, 
hogy a lakosság felé pontos információkat tudjanak adni és eloszlatni az esetleges kételyeket. 
Az árvízi védm� kiépítése magán területeket is érint. Biztosan nem hagytak ki egy érintettet 
sem?  
 

- Zeller Tibor képvisel� megérkezett az ülésterembe – 
 
Kalotai Árpád: Az építés során a magánterületekb�l el kell venni valamennyit, mely majd 
akkor lesz végleges, amikor a második fordulóra kerül a sor.  
 
Hadházy Sándor: Most egy olyan m�szaki megoldás alakult ki, amely a mobilgátat egészen 
az Apátkúti patakig folytatja, onnantól kezdve pedig a jelenlegi földm�be fog bekötni egy 
parapetfalas megoldást. A parapetfal magassága az 1 métert nem haladja meg. A rév 
környékén olyan megoldást preferál, amely kikerüli a rév épületet, tehát ez nem kerül 
bekerítésre, így nem szabdalják keresztül a területet. Tehát a rév épülete mögött semmilyen 
felépítmény nem jelentkezne, hanem a jelenlegi terepszinten alakulna ki egy olyan felület, 
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ahova mobil falakat föl lehet építeni.  A tervek még a benyújtás el�tt természetesen a testület 
elé kerülnek jóváhagyásra.  
 
Kiss Károly: Sajnos ez akárhogyan is lesz kivitelezve, akkor sem fogja megvédeni a 
települést a belvízt�l. Valószín�leg a költségvetésbe itt már nem fér bele, de nagyon jó volna 
a linzihez hasonlóan egy bels� szivattyú rendszert is kiépíteni. Ez volna a teljes igazi 
megoldás.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint ez nem gazdaságos megoldás. 
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
157/2010 (VII. 15.) számú 

HATÁROZATA 
 

1.)  Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete a jegyz�könyvhöz mellékelt 
el�terjesztés, kérelem alapján kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zártkör�en 
M�köd� Részvénytársaságot, hogy - a Vt. 6.§. (2) bek.  biztosított jogkörében -  az alábbi  
állami tulajdonú visegrádi földingatlanok kérelemben részletesen  feltüntetett 
földrészleteire,    
- a Környezet és Energia Operatív Program keretei között, a KEOP-7.2-2008-0023 
azonosítószámú kétfordulós Európai Uniós pályázat segítségével megvalósuló „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások  Visegrádon „ tárgyú közérdek� beruházás megvalósításához   
     1. egyrészt a beruházásra vonatkozó vízjogi  tervek hatósági engedélyezési eljárásaihoz, 
     2. másrészt a pályázati rendszerben a második fordulós pályázat benyújtásához. 
 szükséges  tulajdonosi hozzájárulást szíveskedjen megadni:  
 
        1.1. Nemzeti Vagyonkezel� Szervezet közvetlen  vagyonkezelésében lév�  
               a.) visegrádi 060/1 hrszú, 1.4854 m2 alapterület�, kivett gyep(legel�), községi mintatér 
megnevezés� külterületi ingatlan esetében  
                  - a védm� által igénybevételre tervezett terület: 324,49 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
324,49 m2., 
               b.) visegrádi 061/1 hrszú, 1.2904 m2 alapterület�, kivett  üzem megnevezés� külterületi ingatlan 
esetében 
                 - a védm� által igénybevételre tervezett terület: 262,70 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
262,70 m2., 
       1.2. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezel�  kezelésében lév� 
           a.)  visegrádi 169/2 hrszú, 8698 m2 alapterület�, kivett saját használatú út megnevezés� ingatlan  
esetében  
                  - a védm� által igénybevételre tervezett terület: 274,66 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
1352,24 m2., 
           b.) visegrádi 169/5 hrszú, 5.9519 m2 alapterület�, kivett országos közút megnevezés� belterületi 
ingatlan esetében 
                   - a védm� által igénybevételre tervezett terület: 1602,43 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
14055 m2., 
 
      1.3. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság vagyonkezel� kezelésében lév�                       
           a.) visegrádi 062 hrszú, 242.3834 m2 alapterület�, kivett Duna folyam megnevezés� belterületi 
ingatlan esetében  
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                - a védm� által igénybevételre tervezett terület:15959,7 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
17299,86 m2., 
           b.)  visegrádi 122/1 hrszú, 3.1148 m2 alapterület�, kivett beépítetlen terület megnevezés� belterületi 
ingatlan esetében 
                - a védm� által igénybevételre tervezett terület: 854,55 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
854,55 m2., 
       1.4. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium vagyonkezel�  kezelésében 
lév�  ( a kezel�i jog rendezetlen) 
                 visegrádi 56 hrszú, 2653 m2 alapterület�, kivett saját használatú út  megnevezés� belterületi 
ingatlan esetében  
             - a védm� által igénybevételre tervezett terület: 30,72 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 44,21 
m2., 
       1.5. Pilisi Parkerd� Zrt.,  vagyonkezel� kezelésében lév�  
                   visegrádi 121/1 hrszú, 5649 m2 alapterület�, kivett beépítetlen terület   megnevezés� ingatlan 
esetében  
- a védm� által igénybevételre tervezett terület:39,29 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 190,23  m2., 
        1.6. Visegrád Város Önkormányzata vagyonkezel�  kezelésében lév� 
                 visegrádi  65 hrszú, 5274 m2 alapterület�, kivett kápolna megnevezés� ingatlan esetében 
- a védm� által igénybevételre tervezett terület:425,45 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 3065 m2., 
 
2.)  Egyrészt  Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonról 
szóló – 2010.évi LII. törvénnyel módosított -  2007. évi CVI. törvény  vonatkozó 
rendelkezéseire  tekintettel az  
- az árvízvédelmi beruházással  érintett állami tulajdonban lév� visegrádi földrészletek tulajdonosi hozzájárulása 
tárgyában az MNV Zrt. részvételével készült  - a képvisel�-testület  jegyz�könyvéhez csatolt - 
NYILATKOZATOKAT írja alá. 
         Másrészt a Képvisel�-testület ezen határozatával adásvételi el�szerz�dést köt  és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  
- az árvízvédelmi beruházással  érintett  magán- és társasági tulajdonban lév� visegrádi  
116,119,124,121/2,169/6 hrszú ingatlanok igénybevételre kerül� földrészleteinek tulajdonosi hozzájárulását  és a 
tulajdonjog megszerzése tárgyában megkötend� - a képvisel�-testület  jegyz�könyvéhez csatolt -  adásvételi 
EL�SZERZ�DÉSEKET ÉS NYILATKOZATOKAT  - a jegyz� ellenjegyzése mellett - írja alá.    
    
3.) Visegrád Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, mint Támogató között 2009. április 03-án  létrejött Támogatási Szerz�désre 
hivatkozással  a Képvisel�-testület kijelenti, hogy  
             a Környezet és Energia Operatív Program keretei között, a KEOP-7.2-2008-0023 
azonosítószámú kétfordulós Európai Uniós pályázat segítségével megvalósuló „Duna-menti árvízvédelmi 
beruházások  Visegrádon „ tárgyú, az Önkormánya tulajdonát képez� közérdek� beruházás    
pályázati célnak  megfelel�, rendeltetésszer�   hasznosítási kötelezettségét legalább 5 
évig, illetve határozatlan id�re  vállalja. 
 

Határid�: a kérelem el�terjesztésére 2010. július 30. 
beszámolásra  2010. november 30. 

Felel�s:   polgármester 
 

2. tsp: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Bemutatta Nagy Lászlót a hivatal új Adó- és pénzügyi osztályának 
vezet�jét és felkérte az el�terjesztés ismertetésére. 
 
Nagy László: Tájékoztatta a testületet, hogy az iskolabusz üzemeltetésével új tevékenységet 
végez a hivatal, ezért az alapító okiratot módosítani illetve b�víteni szükséges a vállalkozói 
tevékenységnek megfelel� szakfeladat számmal. Amennyiben a testület ezt a felhatalmazást 
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megadja, akkor ez alapján be lehet jegyezni a tevékenységet a nyilvántartásba és azután 
számlázható lesz a tevékenység.  
 
Dr K�szegi Géza: Kiegészítésként elmondta, hogy a könyvvizsgáló felhívta a figyelmet arra, 
hogy a testületnek meg kell határoznia a vállalkozási tevékenység fels� határát is, melyre 
50%-ot javasol. 
 
Hadházy Sándor: Nem biztos, hogy elég az 50%, lehet, hogy kellene a 75%. 
 
Zeller Tibor: Ezt nehéz meghatározni. 
 
Hadházy Sándor: Az iskolai id�szak 9 hónap, ebben az id�szakban a busz napi 50 km-t 
megy. Nyári id�szakban viszont ennél sokkal többet. Ilyen értelemben a vállalkozási 
tevékenység költségei jóval többe is kerülhetnek, mint 50%. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint elég lenne az 50%, de abból semmi baj nem lesz, ha 
feljebb viszik. 
 
Hadházy Sándor: Akkor maradjon az 50%, amennyiben szükséges kés�bb még 
módosíthatják. 
Mivel egyéb javaslat, kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az alapító okirat 
módosítását elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
158/2010 (VII. 15.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete módosítja a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát, mivel a város által üzemeltetett autóbusz használatakor új 
tevékenységként személyszállítást is végez. Ennek megfelel�en a szakfeladatok sora a 
következ�kkel egészül ki: 
 

Szakfeladat 2010. január 1-t�l 
4931024 Városi és el�városi közúti személyszállítás 
4939014 Távolsági közúti személyszállítás 
4931021 Városi és el�városi közúti személyszállítás 
4939011 Távolsági közúti személyszállítás 
 
A 2008. évi CV tv. 4. §. (2) bekezdése értelmében a testület a vállalkozási tevékenység 
fels� határát 50%-os mértékben határozza meg.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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3. tsp: A F�városi Önkormányzat Id�sek Otthonának kérelme iskolabusz 

kedvezményes igénybevételére 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: A mogyoróhegyi id�sek otthonától kapott egy megkeresését az 
önkormányzat, mely szerint szeretné kedvezményesen igénybe venni az autóbuszt dolgozói 
kirándulásra. Az a kérdés, hogy a dolgozói kirándulás esetére is vonatkozik a kedvezmény 
vagy csak a lakókra? 
 
Zeller Tibor: A kedvezményes ár önköltsége 220 Ft. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint is lehet a kedvezményes 220 Ft-os áron, azzal a kitétellel, 
hogy egyszer a dolgozóknak, egyszer a lakóknak egy évben.  
 
Hadházy Sándor: Egyetértett a javaslattal, mivel egyéb javaslat nem volt, kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
159/2010 (VII. 15.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a F�városi Önkormányzat Id�sek 
Otthona kérelmére, 220 Ft/km áron biztosítja az iskolabuszt, egyszeri alkalommal az 
intézmény dolgozóinak, valamint szintén egyszeri alkalommal az intézmény lakóinak 
tervezett kirándulásaira. 
 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4. tsp: A 2010. május 15-16-i es�zések okozta károk elhárítására benyújtott vis 

maior pályázat tartalmi módosítása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A hivatal benyújtotta a májusi es�zések okozta károk elhárítására 
vonatkozó vis maior pályázatot, azonban a hiánypótlásból kiderült, hogy módosítani 
szükséges a tartalmán, mivel az Áprily völgy patak fele Dunabogdányé, 2 külön hrsz-on van 
és mivel Dunabogdány nem adott be pályázatot, ezért Visegrád nem adhat be a fele területre 
vis maior igényt. Tehát az önrész 100.500.000 Ft-ról 97.750.000 Ft-ra csökken, így 
értelemszer�en az önköltség is alacsonyabb lesz.  
Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadj, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
160/2010 (VII. 15.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 
támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: a 2010. május 15-16-i es�zések okozta károk elhárítása 
A káresemény forrásösszetétele:                                                                adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

            Saját forrás 9.775.000,- Ft           10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 87.975.000,- Ft 90 

Források összesen 
   97.750.000,- Ft 100 

• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 97.750.000,- 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelel� 
rész aláhúzandó) biztosítani.  

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett ingatlanok az 
Önkormányzat tulajdonát képezik. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelel� rész aláhúzandó) 

 
Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia 

Biztosítási szerz�dés száma 96000901010504000 
 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 
megfelel� rész aláhúzandó.) 
*A patak meder nem biztosítható. 

 

• Az önkormányzat más - a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelel� rész aláhúzandó). 

• A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésér�l szóló 
2/2010.(II.11.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására 

 

 5. Egyebek 
 

- Malomhegy utca tisztítása, Csuka patak melletti csapadék elvezetése, Mátyás K. u-ban 
vízelvezet� kitisztítása 
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Bártfai István: A malomhegy utcából több lakossági megkeresés érkezett, hogy a fák, 
bokrok lombjai nagyon belógnak az utcába, nehezítve ezzel a közlekedést, valamint az 
es�zések nagy köveket, hordalékot hoztak le, meg kellene tisztítani az utcát. A másik 
problémás út a Csuka völgy, ahol a vízelvezetés nem megoldott, állandóan folyik ott a víz, 
télen lefagy, balesetveszélyes. A Mátyás K. utcában, a Malomhegy utcánál lév� vízelvezet�t 
ki kellene tisztítani, mert kezd nagyon eldugulni.  
 
Bagi Péter - Schneider Ferenc Rákóczi utcai útprobléma 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a jegyz�könyvek ebben az évben még nem kerültek fel a 
honlapra. 
Másik téma a Bagi Péter és Schneider Ferencék közti probléma a Rákóczi utcában.  Állítólag 
a helyzet annyiban változott, hogy most már hullnak a kövek a támfalból. Ezt meg kellene 
nézni. Ez nem mostani kérdés, az Áginak oda ki kell menni. 
 
Dr K�szegi Géza: Történt egy bejárás, lezáratták, most tervezés alatt van az út. 
 
Bártfai István: És a költségek kit terhelnek majd? 
 
Hadházy Sándor: Nyilván valóan azt, aki a problémát okozta. 
 
Kiss Károly: Nem érti, hogy hogyan lehetett ott építési engedélyt kiadni? 
 
Hadházy Sándor: Nem volt elutasítható, ami a szabályozási tervben megengedett azt az 
építéshatóság nem bírálhatja felül. 
 
Kiss Károly: Elmondta, tudomása van arról, hogy Schneider Ferenc már nagyon sokszor volt 
bent az önkormányzatnál, különböz� beadványai voltak. Elmondta, � most elfogadja a 
választ, ezt el is fogja mondani Schneider úrnak, amennyiben továbbra is problémája van, 
jöjjön be a hivatalba vagy akár ide a testületire is.  
 

- Városközpont projekt 
 
Zeller Tibor: Hogy álla a városközpont projekt? 
 
Hadházy Sándor: A tervez�knek ki van adva a feladat, hogy a piacot is tervezzék meg és a 
költségvetéseket tegyék rendbe. A következ� feladat az lesz, hogy létre kell hozni a projekt 
lebonyolításához egy Kft.-t. Err�l kell majd tárgyalni a július végi testületi ülésen.  
 

- Zárt ülés elrendelése 
 
Gerstmayer Bea: Zárt ülés tartását kérte, mivel olyan témát szeretne megbeszélni a 
testülettel, mely esetleg sérthet bizonyos személyeket. 
 
Hadházy Sándor: Kérte a testületet, aki a zárt ülés tartásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
161/2010 (VII. 15.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete Gerstmayer Bea képvisel� kérésére 
zárt ülést tart. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Mivel egyebekben több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát 
megköszönte a nyílt ülést bezárta és a zárt ülést megnyitotta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
   polgármester                        h. jegyz� 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete 
 
 
 
Szám:   24/2010. 
Határozatok száma:  162-174/2010. (VII.28.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZ�KÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testületének  
2010. július 28-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l  

 
 
 
 
 
 
1. Visegrád Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lév� Korlátolt Felel�sség� 
Társaság alapítása  
 
2. Kilátók útja partfal szakadás stabilizáció – vis maior pályázat 
 
3. Visegrád Városi Konyha Szervezeti és M�ködési Szabályzatának jóváhagyása 
 
4. Árvízvédelmi pályázat engedélyes terveinek és a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmány jóváhagyása 
 
6. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�-testületének 2010. július 28-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt ülésér�l. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képvisel�k: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Bártfai István 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna  
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr K�szegi Géza h. jegyz� 
   
 
Jegyz�könyvvezet�: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
 
Távol maradt képvisel�k:  

Dobri Imre alpolgármester 
E�ry Dénes 

 
 
Meghívottak:     
    Szabó Gábor Tér-Team Kft. 
    Tegzes Dániel 
    Dr Kiss György ügyvéd 
    Nagy László Adó- és pénzügyi osztályvezet�  
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képvisel�-testület 8 
f�vel jelen van, határozatképest, az ülést megnyitotta.  
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy mivel a tegnapi nap folyamán nem sikerült bizottsági álláspontot 
kialakítani a Schneider Ferenc telekalakítási kérelmével kapcsolatban, ezért ügyrendi 
javaslatként kéri, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le napirendr�l. 
 
Hadházy Sándor: Az ügyrendi javaslatot elfogadja, tehát a napirendet e napirendi pont 
nélkül javasolja a testületnek elfogadásra. Kérte, aki elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
162/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 

 
Határid�: azonnal 

Felel�s: polgármester 
 

1. tsp: Visegrád Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lév� Korlátolt 
Felel�sség� Társaság alapítása  

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: A Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság is támogatja a cég 
megalapítását. A Pénzügyi Bizottság javasolja Helm Jánost a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy utána néztek, annak nincs akadálya, hogy egy küls�s 
bizottsági tag legyen a könyvvizsgáló, elmondta, Helm János be is nyújtotta az ajánlatát és 
elmondta, hogy könyvvizsgálóra akkor van szükség, ha a cég bevétele meghaladja a 100 
millió forintot. Teát erre most tulajdonképpen törvényi kötelezettség nincs, de döntést azért 
hozhat a testület erre vonatkozóan is, bár véleménye szerint ráérnek erre kés�bb is. Bemutatta 
Tegzes Dánielt, akit a Kft. ügyvezet�jévé javasol választani. Tegzes úr részt vett a pályázat 
megírásában és kifejezetten ilyen típusú pályázatok terén rendelkezik tapasztalatokkal.  
Az els� lépés, hogy a Kft-t meg kell alapítani, tehát el�ször err�l szükséges döntenie a 
testületnek, majd ezután a törzst�ke elkülönített számlára történ� helyezésr�l kell dönteni, 
majd meg kell választani a felügyel� bizottsági tagokat, az ügyvezet�t és lehet dönteni a 
könyvvizsgálóról is. 
Kérte, hogy el�ször a Kft. meglapításáról szavazzanak. Mivel ezzel kapcsolatban sem kérdés 
sem hozzászólás nem volt, kérte, aki a Kft. létrehozásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 
163/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete egy egyszemélyes, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lév�, Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt 
Felel�sség� Társaság alapítását hagyja jóvá.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A következ�, amir�l dönteni szükséges, hogy az alapításhoz szükséges 
500.000 Ft törzst�két elkülönített számlán biztosítja az önkormányzat. Kérte, aki ezzel 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
164/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
törzst�kéjét, 500.000,- Ft-ot elkülönített számlán biztosítja.  
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Ezután a Felügyel� Bizottság tagjairól szükséges dönteni. Egyik 
személynek E�ry Dénest a Városfejlesztési Bizottság elnökét javasolja az önkormányzat 
részér�l, aki vállalja is.További személyekr�l javaslatot kér.  
 
Kiss Károly: Bánó Lászlót javasolja, bár vele még nem tudott beszélni err�l. 
 
Zeller Tibor: Jelezte, hogy még nem volt alkalma err�l egyeztetni senkivel. 
 
Hadházy Sándor: A döntés érdekében 5 perces szünetet rendelt el. 
 
A szünet után:  
 
Kiss Károly: Bánó László nem vállalja, viszont Lelkes László és Dobó István igen.  
 
Bártfai István: Már mindkét jelölt vett részt hasonló munkában, úgyhogy nem ismeretlen 
számukra az ilyen jelleg� feladat. 
 
Hadházy Sándor: Mivel további javaslat nem volt a személyekre vonatkozóan, kérte, aki 
E�ry Dénes felügyel� bizottsági taggá választását támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
165/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
felügyel� bizottsági tagjának E�ry Dénest ( szül: Budapest, 1975. 04. 17., an.: Mayer 
Éva, lakcím: 2025 Visegrád, Malomhegy u. 441/2) választja, határozott id�re, 5 évre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki Lelkes László felügyel� bizottsági taggá választását támogatja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
166/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
felügyel� bizottsági tagjának Lelkes Lászlót (szül: Budapest, 1973. 03. 05., an: Zentai 
Ágnes, lakcím: 2025 Visegrád, F� u. 98/a) választja, határozott id�re, 5 évre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki Dobó István felügyel� bizottsági taggá választását támogatja, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 1  tartózkodással 
és ellenszavazat  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
167/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
felügyel� bizottsági tagjának Dobó Istvánt (szül: Balassagyarmat, 1951. 07. 17., an: 
Kovács Márta Mária, lakcím: 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 6/a) választja, határozott 
id�re, 5 évre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Tehát a Felügyel� Bizottság 3 f�vel megalakult.  
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Tegzes Dániel: Röviden bemutatkozott. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy a Kft. üzleti tervét lehet�ség szerint 2 hét múlva készítse el, 
annak érdekében, hogy a testület azt eltudja majd fogadni. 
Mivel egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki Tegzes Dániel ügyvezet�vé 
választásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
168/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
ügyvezet�jének Tegzes Dánielt (szül: Hódmez�vásárhely, 1980. 10.10., an: Bibó Borbála, 
lakcím: 2016 Leányfalu, Hegyalja u. 1.) választja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kiss György ügyvéd úr javasolja, hogy döntsön a testület 
könyvvizsgálóról is, kerüljön be az alapító okiratba. Azonban olyan megállapodást kellene 
kötni a könyvvizsgálóval, hogy az elvégzett munkával arányos legyen. 
Ennek tükrében javasolja, hogy Helm János legyen a könyvvizsgáló, kérte, aki támogatja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
169/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
könyvvizsgálójának Helm Jánost (an: Kosznovszki Ilona, 2025 Visegrád, Nap u. 2.) 
választja, határozott id�re, 5 évre. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Az utolsó döntést arról szükséges meghozni, hogy a testület az imént 
elfogadott adatokkal együtt a Kft. alapító okiratát jóváhagyja. Kérte, aki ezt támogatja, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képvisel�-testületének 

170/2010. (VII. 28.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete, mint Alapító képviseletében – 
figyelemmel a szakbizottságok javaslatára – úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által kiadott iránymutatás által a városfejleszt� társaságokkal szemben támasztott 
elvárásoknak megfelel�en létrehozza az egyszemélyes Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt 
Felel�sség� Társaságot 500.000,- Ft. törzst�ke szolgáltatása mellet, amely kizárólag pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
1.)  A Társaság neve: Visegrádi Városfejleszt� Korlátolt Felel�sség� Társaság 
      A Társaság rövidített neve: Visegrádi Városfejleszt� Kft. 
 
2.) A társaság tevékenységei:  
      7022 Üzletviteli , egyéb vezetési tanácsadás – f�tevékenység 
       
3.) A társaság székhelye: 2025. Visegrád, F� u.81.  (Az ingatlan az önkormányzat   
tulajdona.) 
 
4.) A társaság törzst�kéje: 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint készpénz. 
 
5.) A társaság Ügyvezet�je Igazgatója határozott id�re, azaz öt évre:  Tegzes Dániel 
(szül. hely, id�:  Hódmez�vásárhely, 1980.10.10. an.: Bibó Borbála, szig. szám: 956798BA, adóaz.: 
8415551592, 2016 Leányfalu, Hegyalja u. 1. sz.  alatti lakos) 
 
6.) A társaság felügyel� bizottságának tagjai, határozott id�re:   
      Név                                    Szül. hely, id�                                Lakcím 
    1. E�ry Dénes  Bp., 1975. 04. 17.  2025 Visegrád, Malomhegy u. 441/2 
    2. Lelkes László  Bp., 1973. 03. 05.  2025 Visegrád, F� u. 98/a 
    3. Dobó István  Balassagyarmat, 1951. 07. 17. 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 6/a 
 
7.) A társaság könyvvizsgálója határozott id�re, öt évre: 
 
Helm János kamarai tag könyvvizsgáló (székhely: 2025 Visegrád, Nap u. 2. , Könyvvizsgáló Kamarai 
nyilvántartási száma: 005948): 
- A könyvvizsgálói feladatokat Helm János bejegyzett könyvvizsgáló (an: Kosznovszki Ilona, lakcím: 
2025 Visegrád, Nap u. 2. , Kamarai tagsági ig. száma: 005948) útján látja el. 
 
8.) A Képvisel� Testület a Visegrádi Városfejleszt� Kft. jelen határozat mellékletét képez� alapító 
okiratát jóváhagyja, egyben felkéri Hadházy Sándor polgármestert annak aláírására, valamint a 
Társaság cégnyilvántartásba történ� bejegyzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére 
 

Határid�: Az alapító okirat Cégbírósághoz történ� benyújtására 30 nap. 
Felel�s: Hadházy Sándor, polgármester 

     dr. K�szegi Géza, jegyz� 
 

- Zeller Tibor képvisel� távozott az ülésteremb�l. – 
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2. tsp:  Kilátók útja partfal szakadás stabilizáció – vis maior pályázat 

El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Nem merül fel az, hogy az ott lakók esetleg nem jó helyre építkeztek? Tehát 
nem-e ez az oka a partfal omlásnak? 
 
Hadházy Sándor: Ez valóban vizsgálat tárgyát képezheti, de javasolja, hogy a pályázatot 
nyújtsák be.  
 
Kiss Károly: Javasolja, hogy ezt az ellen�rzést is vegyék bele. 
 
Hadházy Sándor: Javasolta, hogy két külön szavazás legyen ebben a kérdésben. Mivel egyéb 
hozzászólás nem volt, kérte, aki a vis maior pályázat benyújtásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
171/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képvisel�testületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék 
címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: „Visegrád, Kilátó út partfal szakadás stabilizáció” 
 

A káresemény forrásösszetétele:                                                                adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

            Saját forrás 4.525.000,- Ft           10 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0 

Egyéb forrás 0 Ft 0 

Vis maior igény 40.725.000,- Ft 90 

Források összesen 
   45.250.000,- Ft 100 

• A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 45.250,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelel� rész 
aláhúzandó) biztosítani.  

• A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett út az Önkormányzat 
tulajdonát képezi. 

• A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelel� rész aláhúzandó) 
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Biztosító Társaság megnevezése Generali-Providencia 

Biztosítási szerz�dés száma 96000901010504000 
 

• Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* (a 
megfelel� rész aláhúzandó.) 
*A partfal nem biztosítható. 

 

• Az önkormányzat más - a tulajdonában lév� – vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelel� rész aláhúzandó). 

 

• A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésér�l szóló 
2/2010.(II.11.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Felkérte Kiss Károly képvisel�t, hogy fogalmazza meg a javaslatát. 
 
Kiss Károly: A Képvisel�-testület felkéri a jegyz�t, ellen�rizze le, hogy a Kilátó utcai 
telkeken minden építkezés szabályszer�en történt-e meg.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki támogatja Kiss Károly képvisel� javaslatát, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
172/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete felkéri a jegyz�t, hogy a Visegrád, 
Kilátó út partfal szakadás stabilizáció kapcsán a Kilátó úthoz kapcsolódó területen folytasson 
felmérést, arra vonatkozóan, hogy az építkezések szabályszer�en történtek-e. 
 

Határid�: folyamatos 
Felel�s: jegyz� 

 
3. tsp: Visegrád Városi Konyha Szervezeti és M�ködési Szabályzatának 

jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Mennyiben változott az el�z� SZMSZ-hez képest? 
 
Dr K�szegi Géza: Elmondta, hogy egy régi hiányosságot pótoltak azzal, hogy ez elkészült, 
mivel idáig nem volt a konyhának SZMSZ-e. 
 
Bártfai István: Nem kellene esetleg üzleti tevékenységet is belevenni a konyha m�ködésébe?  
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Hadházy Sándor: Véleménye szerint ennek utána lehet nézni, de egyenl�re ne keverjék ezt 
bele, hiszen ezzel kapcsolatban a TEÁOR számot is meg kell keresni, a könyvelésben is más 
feladatot jelent. Tehát most javasolja, hogy az el�terjesztés szerinti változatot fogadják el, és 
amennyiben szükség lesz rá, visszatérnek Bártfai István képvisel� úr javaslatára.  
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
173/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a Városi Konyha Szervezetei és 
M�ködési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 

 
4. tsp: Árvízvédelmi pályázat engedélyes terveinek és a Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány jóváhagyása 
El�terjeszt�: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy tegnap a Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság együttes 
ülésén a tervez� részletes tervismertet�t tartott, elmondta azokat a változásokat, melyeket a 
korábbi felvetések, javaslatok alapoztak meg. További 2 kérdés merült fel a tervvel 
kapcsolatban. 
 
Kiss Károly: Az egyik kérdés, illetve javaslat az volt, hogy a hajóállomásnál lév� alagutat 
szüntessék meg. A másik a nyomvonal vonatkozásában volt, de ez egy kiegészít� javaslattal 
elfogadottá vált.  
 
Hadházy Sándor: Az Atlantis Kft írásban hozzájárult a nyomvonalhoz. Fontos megjegyezni, 
hogy ezzel a változattal a m�szaki tartalom nagy része eld�lt és így kerül benyújtásra 
augusztus 15-ig. Mivel egyéb kérdés illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki támogatja a 
tervváltozatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat  nélkül a következ� határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képvisel�-testületének 
174/2010. (VII. 28.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a KEOP-2009-2.1.2 számú, a Duna-
menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon cím� pályázathoz kapcsolódóan 
jóváhagyólag elfogadja az engedélyes terveket, valamint a részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: polgármester 
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Egyebek: 
 
Szelektív hulladék gy�jtéssel kapcsolatos probléma 
 
Kiss Károly: Felhívta a figyelmet, hogy a szemétszállítással kapcsolatban saját tapasztalata, 
hogy felgyülemlik a m�anyag palack, illetve a papír. Ez probléma, tehát jelezni kellene a 
szemétszállítóknak. 
 
Hadházy Sándor: Tud a problémáról, az elmúlt id�ben, a nyári id�szakban s�rítették a 
szemétszállítást, ez többletköltség volt ugyan, de megéri. Tehát most is elrendelte a s�r�bb 
ürítést.  
 
Berkenye utca rendbe tétele, sportpálya területén szelektív hulladékgy�jt� elhelyezése 
 
Bártfai István: Az elmúlt ülésen jelzett néhány vízelvezetési problémát a Csukavölgy 
utcában, a Malomhegy utcában, illetve a Mátyás Király utcában. Történt azóta valami?  Most 
pedig felvet�dött egy újabb probléma a Bekenye utcával kapcsolatban. Sajnos lassan teljesen 
használhatatlanná válik, jó lenne, ha az önkormányzat átvenné a Parkerd�t�l mert csak az 
egymásra mutogatás megy, de az utca egyre rosszabb állapotban van.   
A sportpályán is nagyon nagy mennyiség� m�anyag hulladék keletkezik, ezért arra gondolt, 
hogy egy ilyen hulladékgy�jt�t el lehetne helyezni a sportpálya környékén.  
 
Hadházy Sándor: A kerítésen belül elképzelhet�nek tartja. 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint az Otto Kft-vel fel kellene venni a kapcsolatot.  
 
Bártfai István: Felvet�dött az az ötlet is , hogy az önkormányzatnak van egy használaton 
kívüli konténere és arra köthetnének szerz�dést, hogy ezt ürítenék. 
 
Hadházy Sándor: Ezt a Schüszterl Karcsival kellene megbeszélni, ellenvetése nincs ezzel 
kapcsolatban.  
Válaszolva a kérdésekre, elmondta, a Csukavölgyben megnézte az utcát, véleménye szerint a 
rács visszaépítése indokolt, amit a Karcsiék megcsinálnak majd. A többi felvetést is 
megnézik, erre még sajnos nem jutott id�.  
 
Civil szervezeti támogatások kifizetési kérelme 
 
Kiss Károly: Kérte, hogy azokat a támogatásokat, amelyeket a testület már megszavazott az 
ifjúsági szervezeteknek, civil szervezeteknek, azok kerüljenek kifizetésre id�arányosan, 
amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt megengedi.  
 
Hadházy Sándor: Áttekintik, hogy hogyan áll az önkormányzat pénzügyileg.  
 
Soproni Sándor Egyesület felhívása, iskolabusz biztosítása az árvízkárosultak szállítására 
 
Mezei Anna: A Soproni Sándor egyesület kérésére jelzi, hogy az egyesület szeretné 
társadalmi munkában rendbe hozni a Gizella majori római kori er�döt, melyhez kéri a testület 
elvi segítségét, illetve akinek lehet�sége engedi, segítsen a munkában az aktív részvételével.  
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Az árvíz károsult gyermekek fogadása augusztus utolsó hetében lesz. Az autóbuszt kellene 
biztosítani a szállításukra Budapestr�l Visegrádra és vissza. Óhatatlan, hogy ez némi kiadással 
fog járni, például egy kirándulás Esztergomba vagy egy fagyizás. 
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint megoldható lesz, de konkrétan térjenek vissza erre 
amikor aktuális lesz. 
 
Mezei Anna: Kérte, a képvisel�ket, hogy aki szeretne elmenni Obergrünzburgba, augusztus 
26-tól 29-ig, jelezze! 
 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy a 15 éves évforduló miatt szeretne elmenni.  
 
Tornacsarnok állagmegóvása 
 
Gerstmayer Bea: A tornacsarnok ügye hogy áll? 
 
Hadházy Sándor: Készült egy statikai vélemény, ami elég lesújtó. Az Aditus Kft.-t arra 
kérte, nézzék át van-e arra pályázati lehet�ség, hogy az energia mérlegét hogyan lehetne 
javítani az épületnek, amely segítségével letudnák cserélni a tet�t, ugyanis komplett csere 
szükséges, mert a jelenlegi már nem pótolható, mivel asztbeszt tartalmú. Az a szándék, hogy 
egy olyan megoldás szülessen, hogy a kiegészít� h�szigetelés készüljön el, ezért le kell 
bontani az egész tet�szerkezetet. Makovecz úrral fel kell venni a kapcsolatot. A mai napon 
hozott Zeller Tibor egy árajánlatot a tet�cserére, egy táti illetékesség� vállalkozótól, amely 
több, mint 17 millió forint lenne, de nem tudni, hogy ez milyen m�szaki tartalommal bír. Erre 
most nincsen fedezet, csak pályázatból lehet fedezni, vagy esetleg a jöv� évi költségvetésbe 
be kell tervezni. 
 
Gerstmayer Bea: Tehát akkor ez nyilvánvaló, hogy most nem fog megtörténni, de az egyéb 
munkák, mint például mosdócsere meg hasonlók azért meglesznek? 
 
Hadházy Sándor: Ezeket a Schüszterl Karcsiék csinálják.  
 
Gizella majori római kori er�d kár-helyreállítási munkálatai 
 
Gróf Péter: Rövid tájékoztatást adott a Gizella majori római kori er�d, májusi es�zések 
okozta kár helyreállítási munkálatairól. Kérné az önkormányzat segítségét a gépi munkában. 
 
Hadházy Sándor: A gépi munkálatokban segítséget tud adni az önkormányzat, tehát a bobcat 
felhasználható, de össze kell egyeztetni az önkormányzat egyéb feladataival. A szállításra 
azonban nem alkalmas az önkormányzat gépkocsija.  
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Homokzsákok kiürítése 
 
Hadházy Sándor: A homokzsákok ürítésében két lehet�ség merülhet fel, az egyik, hogy a 
civil szervezetek segítenek ebben, vagy vállalkozót kérnek föl a munkára. Arra is lát 
lehet�séget, hogy a civil szervezetek esetleg némi kiegészít� támogatást kapnának cserébe, a 
gépi er�t természetesen az önkormányzat adná.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hadházy Sándor        dr K�szegi Géza 
  polgármester               h. jegyz� 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   25/2010. 
Határozatok száma:  175-182/2010. (VIII. 17.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. augusztus 17-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről  

 
 
 
 
 
 

1. Visegrádi Városfejlesztő Kft. üzleti tervének jóváhagyása 
 
2. Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Városfejlesztő Kft. között 

kötendő szerződés jóváhagyása 
 

3. A Helyi Választási Bizottság és a Szavazat Számláló Bizottságok tagjainak 
megválasztása 

 
4. Visegrád 78-79 hrsz alatti ingatlanok összevonása 

 
5. Bagi Péter kérelme a Visegrád, 254/1, 254/2 és 254/3 hrsz ingatlanokon történő út 

építésével kapcsolatban 
 

6. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Dobri Imre alpolgármester 
Bártfai István 
Gróf Péter 
Kiss Károly 
Mezei Anna  
Vitézné Gerstmayer Beáta 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
 
Távol maradt képviselők:  

Eőry Dénes 
 
 
 
Meghívottak: 
    Bagi Péter 
    Schneider Ferenc 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.  
 
Kiss Károly: A Lepence Termál Hotellel kapcsolatban kért tájékoztatást a polgármester úrtól, 
akár napirenden, akár külön. Kéri, hogy a testület tárgyalja újra, és hozzon döntést a 
körzetközpont megszűntetéséről. Az újságban megjelentetett erről egy cikket, külön nem 
küldött ki a testületnek írásban anyagot, tavaly is tárgyalta ezt már a testület, de elutasította. 
Most is ugyanaz a helyzet, illetve annyival rosszabb, hogy az állami támogatás 4 millióval 
csökkent. Az önkormányzat anyagi helyzete egyre rosszabb, a civil szervezetek sem kapták 
még meg a támogatásukat, tehát ez a téma most eléggé aktuális. Ha most nem veszik 
napirendre, akkor a szeptemberi ülésre kéri napirendre venni. 
 
Hadházy Sándor: Úgy gondolja, beszélhetnek erről most is, de érdemben a szeptemberi 
ülésen lehetne tárgyalni. Véleménye szerint a másik témával is a szeptemberi ülésen kellene 
érdemben foglalkozni, meg lehet hívni Simon Pétert, hogy adjon teljes körű tájékoztatást. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy tudomása szerint ezt a területet már valaki megvette a 
csődeljárás keretében erről az önkormányzatnak többet kellene tudnia, mivel a Castrum adósa 
az önkormányzatnak. De elfogadja, hogy a szeptemberi ülésre vegyék fel napirendként 
mindkét témát.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a napirendhez kiegészítő javaslat nem volt, kérte, aki a meghívóban 
szereplő napirendi javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
175/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
- Mezei Anna képviselő megérkezett az ülésterembe –  

 
1. tsp: Visegrádi Városfejlesztő Kft. üzleti tervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: A Visegrádi Városfejlesztő Kft. üzleti tevét tegzes Dániel elkészítette, 
valamint készült egy együttműködési szerződés tervezet is a Kft és az önkormányzat között.  
 
Tegzes Dániel: Elmondta, hogy úgy próbálták megtervezni a költségeket, hogy az 
megbízható működést tegyen lehetővé.  
 
Kiss Károly: A hitelfelvétel mikor érintheti először az önkormányzatot? 
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Hadházy Sándor: A közbeszerzési eljárás folyamatban van, mert az önrészt biztosítani kell. 
A bontás szeptember 9-én lesz és a szerződéskötés szeptember 23-án lesz.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, szeretne konkrétumokat látni, hogy valóban megnyerte a pályázatot 
az önkormányzat. 
 
Hadházy Sándor: Az erről szóló értesítés természetesen a hivatalban van, megérkezett. 556 
milliót pályázatott az önkormányzat, ebből 550 millió ígérvény érkezett. Ez azt jelenti, hogy a 
második fordulóban legfeljebb ennyi összeget lehet elnyerni.  
 
Zeller Tibor: A városrehabilitációs pályázatnak mi a következő lépése? 
 
Tegzes Dániel: A második fordulós pályázat beadási határideje október közepén lesz, a 
végleges döntés jövő év februárjában várható.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, 
szavazásra kérte fel a testületet. Kérte, aki az előterjesztett üzleti tervet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
176/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2010. 
szeptember 01-2011. augusztus 31. valamint a 2011. szeptember 01-2012. augusztus 31. 
közötti időszakra vonatkozó üzleti tervét jóváhagyólag elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. tsp: Visegrád Város Önkormányzata és a Visegrádi Városfejlesztő Kft. között 

kötendő szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Szintén előírás, hogy az önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. között 
kötni kell egy keretszerződést és ezen belül mindig az aktuális sikeres pályázathoz tartozó 
függeléket kell készíteni. Erről a függelékről is készül majd egy minta, melyen csak a 
beruházáshoz tartozó konkrét adatokat kell kitölteni. Most a keret megállapodás készült el, 
melyet javasol elfogadni a testületnek.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hiányolja a szerződésből, azt, hogy a Kft. milyen forrásból 
gazdálkodik. 
 
Tegzes Dániel: Elmondta, hogy konkrétumokat a további 4 megállapodás fog tartalmazni. 
 
Hadházy Sándor: Mivel további kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a szerződés 
tervezetet elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
177/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Visegrádi Városfejlesztő Kft-vel 
kötendő, a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló alapszerződést 
jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
3. tsp: A Helyi Választási Bizottság és a Szavazat Számláló Bizottságok tagjainak 

megválasztása 
Előterjesztő: dr Kőszegi Géza (írásbeli) 
 
Kiss Károly képviselő kérésére e napirendben hozzászólásáról szó szerinti feljegyzés 
készül. 
 
Hadházy Sándor: Megkérem jegyző urat ismertesse az előterjesztést! 
 
Dr Kőszegi Géza: Tisztelt Testület! Remélem megkaptátok az előterjesztést. Pár szót 
elmondok arról, hogy amellett, hogy meg kell választanunk a szavazatszámláló bizottságokat 
és a helyi választási bizottságot, ugye a kisebbségi SzSzB-t már megválasztottuk korábban. A 
helyi választási bizottságban változás állt be, ez szerepel is ebben az előterjesztésben, hogy 2 
új tagja van a helyi választási bizottságnak Kárpát Ildikó és Márkosi Gábor személyében. 
Nekik kell majd elnököt választani, hiszen mostmár hétfőtől kimentek az ajánlások és a 
névjegyzék is megtekinthető 18-től 22-ig. Addig lehet kifogást is tenni. A szavazatszámláló 
bizottságok összetétele az lényegében az országgyűlési választásokhoz hasonlóan ugyanaz 
marad. Ennek kérem az elfogadását, vagy jóváhagyását. 
 
Hadházy Sándor: Köszönöm szépen, van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. 
Karcsi, parancsolj! 
 
Kiss Károly: Minden személy ellen egyetértek, mert képességeiket nem ismerem 
természetesen, de számos olyan személy van benne, aki már korábban is dolgozott ezekben a 
bizottságokban. Egyetlen egy elvi problémám van az egész bizottság összeállításával, én 
értem, hogy természetesen ezt a jegyzőnek kell beterjeszteni, mondjuk a jegyző nem ismerheti 
az egész falut, hiszen én nagyjából 40 éve lassan, hogy itt lakom, de még én sem biztos. Úgy 
gondolom, hogy az, amit már egyszer korábban is javasoltam, nem ártana ilyen esetben. 
Vannak itt igen jól működő civil szervezetek, ezeket a civil szervezeteket meg lehetne kérni 
nyugodtan a jegyző úrnak is vagy a testületnek, hogy javasoljanak és akkor ezekből lehetne 
kiválogatni, ugyanis nekem ez visszás és higgyétek el nem csak nekem, mert úgy kezelik, 
hogy saját intézményi dolgozók vannak benne, a tanárok kérdése vagy a volt tanárok kérdése. 
Én azt gondolom, hogy ezt simán ki lehetne kerülni, mert végülis nem csak ők, hanem és én 
tisztelem őket, mert most csak úgy mondom, hogy például Scheili Éva tehát abszolút, tehát 
énnekem nincs semmi gondom, de maga az elv, erre szeretném felhívni a figyelmet és jó 
lenne, hogyha…Ezt Gabi, szeretném a jegyzőkönyvbe azért, ezt a véleményemet ha lehet én 
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szó szerint elmondtam. Ezzel együtt természetesen a személyekkel kapcsolatban nekem 
semmilyen kifogásom nincsen. 
 
Dr Kőszegi Géza: Elmondta, hogy a személyek kiválasztása úgy történt, hogy ők 
tulajdonképpen javarészt már az előző választáson is részt vettek, most is vállalták és 
kifogástalanul végezték a munkájukat. Felhívta a figyelmet, hogy Visegrádon német 
nemzetiségűnek 116 fő vallotta magát, a kisebbségi önkormányzat 4 tagja ebből a 116 főből 
választható meg, azonban jelenleg nincs senki, aki szeretne képviselő lenni, a régi tagok sem 
vállalják továbbra, ezért kéri a testületet, amennyiben tudnak segítsenek, mert különben nem 
lesz német kisebbségi önkormányzat.  
 
Kiss Károly: Itt az a nehézség, hogy nyilván csak ebből 116 főből lehet 4 fő. Sajnálatos, hogy 
az előző választáshoz képest is visszaesett a szám.  
 
Mezei Anna: Visszatérve Kiss Károly kifogására, a neveket megnézve, jelenleg 2 fő van, aki 
most is tanít az iskolában, 1 fő már nyugdíjas, 1 fő pedig nem itt tanít. Korábban is bevett 
gyakorlat volt, hogy pedagógusok dolgoztak ezekben a bizottságokban. Véleménye szerint ez 
nem egy kardinális kérdés, hogy saját intézmény dolgozója.  
 
Kiss Károly: Én nem kardinális kérdést, hanem elvi kérdést csináltam és ezt tartom továbbra 
is Panni! Hozzáteszem mégegyszer, minden jelölttel megvagyok szakmailag, meg tudom az 
eddigi munkáját.  Tehát én ezt elvi alapon mondtam, meg fogom szavazni.  
 
Hadházy Sándor: Mivel további hozzászólás nem volt, módosító javaslat nem érkezett, 
kérte, aki a HVB-re vonatkozó határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal, 2  tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
179/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjává 
választja a következő személyeket: 
 
Kárpát Ildikó 2025 Visegrád, Sziget u. 7. 
Márkosi Gábor 2025 Visegrád, Tölgyfa u. 6. 
Szigetiné Lőrincz Mária 2025 Visegrád, Széchenyi u. 23. 
 
Póttag: Lelkes Lászlóné 2025 Visegrád, Schulek u. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az SzSzB-kre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
179/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottság  tagjává választja a következő személyeket: 
 
Gróh Dániel 2025 Visegrád, Nap u. 4. 
Gerstmayer Jánosné 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 50. 
Herné Imre Erszébet Tünde 2025 Visegrád, Doboskert u. 1. 
Koncz Eszter 20025 Visegrád, Mátyás K. u. 73. 
Scheili Éva 2025 Visegrád, Fő u. 89. 
   
Póttag: 
Loessl Gáborné 2025 Visegrád, sziget u. 9. 
Molnár Erszébet 2025 Visegrád, Fő u. 55. 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. számú szavazókör 
Szavazatszámláló Bizottság tagjává választja a következő személyeket: 
 
Bolyki Lajos 2025 Visegrád, Rákóczi u. 6. 
Borsody István 2025 Visegrád, Fő u. 22. 
Csepreginé  Borostyán Anna 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 11 
Konczné Szőke Éva 2025 Visegrád, Mátyás K. u. 73. 
Mundiné Bocskay Zsuzsanna 2025 Visegrád, Fő u. 71. 
 
Póttag: 
Dubányi Lászlóné 2025 Visegrád, Széchenyi u. 46. 
Petőczné Ivitz Judit 2025 Visegrád, Fő u. 10. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4. tsp: Visegrád 78-79 hrsz alatti ingatlanok összevonása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, 
kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
180/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 
 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy a 
Visegrád 78 és 79 hrsz alatti ingatlanok összevonását Koczó Gyula földmérő által, 



 8 

2009/101 munkaszám alatt készített változási vázrajz szerint elfogadja. A változás 
átvezetését az ingatlan-nyilvántartásban kezdeményezi. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
5. tsp: Bagi Péter kérelme a Visegrád, 254/1, 254/2 és 254/3 hrsz ingatlanokon 

történő út építésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
Meghívottak: Bagi Péter és Schneider Ferenc 
 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette az előterjesztést, hozzátette, a mai nap folyamán a Rákóczi 
utcából érkezett egy bejelentés, hogy a szóban forgó ingatlanok alatti ingatlanokat az esőzések 
következtében elöntötte a sár. A helyszíni szemle megtörtént, jegyzőkönyv készült, ezt 
megakadályozandó szükséges lenne valamit lépni ennél az ingatlannál. Az előterjesztés 
készítésekor még nem állt rendelkezésre a költségvetés, ez most utólag került kiosztásra.  
 
Bagi Péter: Elmondta, vett egy építési telket annak idején, kapott is rá építési engedélyt. A 
közműveket és az eddigi összes költséget önerőből vállalt az ingatlan megközelítéséhez 
szükséges út kialakításával kapcsolatban. Most viszont nem tudja már önerőből folytatni a 
kialakítást és rajta kívül még 5-6 ingatlant érint az út állaga, ami sajnos az időjárási történések 
miatt valamilyen megoldást kíván. Azért fordult az önkormányzathoz, mert az út jelenleg is 
önkormányzati tulajdonban van, ezután is abban marad. Az eddigi költségeken kívül reméli, 
hogy az önkormányzat is be tud segíteni. 
 
Dr Kőszegi Géza: A témával kapcsolatban párhuzamosan Schneider úr is folyamatosan leírja 
észrevételeit, panaszait. A vízelvezetés nem megoldott, tehát a nézeteltérés alapvetően ebből 
származik. Ezt az utat a hivatal májusban életveszélyesnek minősítette, lezáratta. Véleménye 
szerint ezt az utat a megfelelő támfallal meg kellene építeni, mert különben tovább romlik a 
helyzet. 
 
Hadházy Sándor: Van itt egy árajánlat, a Korona Művek Kft-től, 4.744.000,- Ft+ÁFA-ról 
szól és tartalmazza a támfal építés költségeit is.  
 
Kiss Károly: Kérte, hogy hallgassák meg a másik érintett felet, Schneider Ferencet is.  
 
Schneider Ferenc: Ez az útépítés 2007 novemberében kezdődött, a polgármester úr 
engedélyével, egy szakvélemény és egy útépítési terv alapján. Szalayné akkor azt mondta, 
hogy ez csak egy út fejújítás. Elmondta, hogy az ő házánál véget ért ez az út, onnantól 
régebben 30-40 éve csak egy gyalogos út vezetett föl, majd 2004-től a rendezési tervben egy 6 
méter széles út lett – valamilyen véletlen folytán – véglegesítve. Elmondása szerint nem volt 
tudomása erről a módosításról, tehát ez ellen nem is tudott fellebbezni. Az ügy érdekessége, 
hogy, amikor ezt a 6 méter kijelölték, akkor nem vették figyelembe, hogy ott egy 100 éves 
ingatlan áll, ami így a közterületre került. Kb. 1,5 m az utcafront felé ebbe a 6 méterbe benne 
van.  
 
Dr Kőszegi Géza: Illetőleg a földhivatali bejegyzés rossz volt. 
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Schneider Ferenc: A rajz és a valóság egymástól eltért. Elmondta, ezt ő akkor írásban jelezte 
az önkormányzat felé, és az önkormányzat mondta, hogy indítsa el a telekhatár-rendezési 
folyamatot. Amikor ő ezt beadta, az önkormányzat be is fogadta, de ez a kérelem valahogyan 
elakadt az önkormányzaton belül, közben az út megépült, lett egy építési engedély a telekre, 
az építkezés meg is kezdődött. Jött a csatornaépítés, a gázvezeték építés, az út építés, de a 
telekhatár még mindig nem rendezett. Kérdezi, hogy a Képviselő-testület tisztában van-e 
azzal, hogy ez az a hely, ahol ezek a jóváhagyások megtörténtek? Méltánytalannak tartja ezt a 
bánásmódot és ott tart, hogy eladja az ingatlan. Ezt követően idézett azokból a Képviselő-
testületi ülésen készült jegyzőkönyvekből, melyben szó volt a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról a víz közmű kivitelezése kapcsán. Az elmúlt esős időszakban csak romlott a 
helyzet, mert az útnak nincs megoldott vízelvezetése és a közműárokba befolyik a víz és nem 
tudni ott hová megy tovább.  
 
Dr Kőszegi Géza: Tudva levő, hogy a májusi közmeghallgatás óta foglalkozik úgy a hivatal 
ezzel az üggyel, hogy állandó kapcsolatban van az érintettekkel. Megpróbál a hivatal 
valamilyen megoldást találni a problémára. Az útépítésre minden engedély megvan. 
 
Hadházy Sándor: A további károkat mindenképpen meg kell előzni, melyre kér a hivataltól 
egy műszaki javaslatot a lehető leggyorsabban. Szeretné, ha a Városfejlesztési Bizottság 
kivizsgálná az egész folyamatot. Tartja továbbra is azt a korábban megfogalmazott 
véleményét, hogy csak kellő körültekintéssel szabad ilyen területen kivitelezési munkálatokat 
folytatni, vonatkozik ez az útépítésre, a közműépítésre, a házépítésre, a kerítésépítésre és 
minden ilyen dologra. Tehát választ kell kapni arra, hogy kellő körültekintéssel történtek-e a 
dolgok? 
 
Kiss Károly: Elmondta, ő is bizottsági kivizsgálást javasol. Ő személy szerint kiment a 
területre, tényleg áldatlan állapotok vannak. Az is érthető, hogy ennek már következményei 
vannak, mely még további súlyosbodást okoz, de ez nem jelenthet azt, hogy itt valamikor 
valamilyen műszaki hiba történt. Nem lett volna szabad kiadni az engedélyt, ha előtte nem 
tisztázzák teljes egészében. Itt most megint arról van szó, hogy kényszerhelyzetbe kerül az 
önkormányzat, valakinek a hibájából, ezt legszívesebben azzal fizettetné meg, akik 
létrehozták. Most pedig az önkormányzat szavazzon meg megint több, mint 4 millió forintot, 
de miből? 
 
Dr Kőszegi Géza: Az előterjesztés nem erről szól, hanem költségmegosztásról szól.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint az önkormányzat belefutott megint valamibe, amit a 
rendezési terv készítői okoztak. Amennyiben a rendezési terv előírja, hogy ott ki lehet adni 
építési engedélyt, akkor az építéshatóság nem tud mit tenni, ki kell adnia. De valószínűleg a 
hivatalnak is van abban felelőssége, hogy mivel az ott löszfal, ezért szakértők is megmondják, 
hogy ott olyan támfalat kellett volna építeni, amit magánembernek igen nehéz kivitelezni. 
Ugyanakkor Bagi Pétert sem lehet hibáztatni, hogy amire neki engedélye volt, azt csinálta. 
Egyetért azzal, hogy ezt ki kell vizsgálni, de véleménye szerint ebben nem az önkormányzat a 
hibás, hanem a rendezési terv készítői és a hivatal.  
 
Hadházy Sándor: A további károkat meg kell előzni, és tételes kivizsgálást kér.  
 
Bagi Péter: Elmondta, hogy a közmű építése kapcsán nagyon komoly engedélyezési 
eljáráson ment keresztül, tehát ez nem egy házilagos kivitelezés. A szilárd burkolat azért 
hiányzik, mert a közmű átvétele még nem történt meg. Ki lehetne ott alakítani 6 méteres utat, 
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csak nem szeretett volna más házában kárt tenni ezzel, mivel a Schneider úr háza 1,5 méterrel 
az önkormányzati út területén van. A támfalat pedig egy geológiai szakvélemény alapján kell 
megépíteni, tehát nem saját ötlet alapján.  
 
Gróf Péter: Fontosnak tartja, hogy olyan műszaki megoldás szülessen, ami minden éritettnek 
megfelelő, tehát az egyeztetésen fontos lenne, ha mindenki jelen tudna lenni.  
 
Hadházy Sándor: Bagi úr most benyújtott egy ajánlatot, melyből az 50%-ot tudja magára 
vállalni, abban az esetben, ha az önkormányzat a másik részét magára vállalja.  
 
Bagi Péter: Ez volna az egyik ajánlat, vagy ha ez nem megy, akkor megpróbálja előteremteni 
rá a másik felét is valahogyan. Illetve amennyiben az önkormányzat átvállalja a teljes 
összeget, akkor annak is örülne.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, ahhoz, hogy ezt a kérdést az önkormányzat el tudja dönteni, 
ahhoz előbb fel kell tárni az egész ügyet. A bizottság kezdje  el a munkát és a hivatal a jövő 
hét végéig dolgozza ki a műszaki megoldásra vonatkozó javaslatot.  
 
Schneider Ferenc: Kérte, amennyiben az önkormányzatnak van arra kapacitása, hogy a víz 
által bemosott gödröt betömörítse, akkor ezt legyen szíves tegye meg.   
 
Bagi Péter: Elmondta, hogy felelősséggel gondolkodva, ő is azt szeretné, ha mindenki 
számára megnyugtató helyzet alakulna ki, nem csak maga miatt, hanem az alatta lakók miatt.  
 
Hadházy Sándor: Azzal egyetért, hogy a vízbefolyást a lyukba, mindenképpen meg kell 
szűntetni, minél hamarabb. Amennyiben bármilyen változás van, azt azonnal jelezzék a 
hivatal felé. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, a témát lezárta. 
 

6. tsp: Egyebek: 
 
Berkenye és Tölgyfa utca rendbetétele 
 
Bártfai István: A Berkenye és Tölgyfal utcák rendezésével kapcsolatban jelezte, hogy a 
Parkerdővel le kellene egyeztetni és átvenni tőlük önkormányzati tulajdonba, mert ott is 
adófizető állampolgárok laknak, és nekik is joguk van arra, hogy megfelelő minőségű úton 
közlekedjenek. Amennyiben nem lehet átvenni a Parkerdőtől, akkor közösen meg kellene 
oldani, legalább kifoltozni. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a jövő héten találkozik a Zámbó úrral.  
 
Egyéb felvetések 
 
Bártfai István: Elmondta, hogy a Zách Klára utca kockakő burkolásával kapcsolatban sok 
bejelentés érkezett és nem érti, hogy ezt miért ugyanannak a cégnek kellett csinálnia, aki 
annak idején a Török utcát készítette, hiszen már azzal az akkori testület sem volt 
megelégedve. A Somfa utca viszont szép lett, a Rákóczi utca is jó, bár a nagyobb esőzéseknél 
befolyik az épületeknél a víz.  
Jelezte, hogy, amit az elmúlt üléseken jelzett problémák nem oldódtak meg, mint például a 
Malomhegy utcában a vízelvezető  kitakarítása. 
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Polgármester úrtól tájékoztatást kér a folyamatban lévő perekkel kapcsolatban, mert jó lenne 
tisztázni mindent. Mekkora plusz költség sújtja az önkormányzatot azzal, hogy tavaly nem 
fizette ki a kártalanítási összeget, habár a testület megszavazta a hitelfelvételt. Elmondta, hogy 
hall információkat innen-onnan, de úgy gondolja hogy nem a városlakóktól kellene megtudnia 
az információkat, hanem, mint képviselő a testületi ülésen kellene, hogy értesüljön az 
önkormányzatot érintő dolgokról, mert információ hiányában nem tudja megfelelőképpen 
képviselni a városlakókat.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, visszautasítja azt, hogy a képviselők el vannak zárva az 
információk elől, nem volt ez szokás régen sem, most sem és nem lesz a jövőben sem. Mindig 
addig beszélnek a napirendekről is, amíg minden kérdés megválaszolásra kerül. A Berkenye 
utcával kapcsolatban elmondta, jövő héten találkozik a Pilisi Parkerdő vezérigazgatójával és 
ezt a kérdést is szándékában áll tisztázni vele. A Malomhegy utca feladatát már kiadta a 
városgazdálkodásnak, de azt tudja mindenki, hogy rendkívül sok feladat volt az esőzések 
miatt, egyszerűen nem jutottak még oda, de meg lesz csinálva ez is.  
Az útépítésekkel kapcsolatban elmondta, hogy nem az a társaság csinálta most, mint aki a 
Török utcát és véleménye szerint szépen dolgoztak. Még egyébként a műszaki eljárás nincs 
lezárva, a hiánypótlások még folyamatban vannak.  A lakókkal egyébként a helyszínen 
többször egyeztetett, igyekeztek minden kérést  kezelni és véleménye szerint nem jellemző, 
hogy a lakók panasszal élnének. A Zách Klára utca lakói tisztában vannak azzal, hogy a 
fugázással még egy darabig – a technológiának köszönhetően – vissza-vissza fognak térni a 
kivitelezők. A Rákóczi utcai problémát nem ismeri, ezt a műszaki átvételnél jelezni fogja. A 
Somfa utcában viszont nagyobb a gond a vízelvezetéssel a tapasztalatok szerint, de a lehető 
leggyorsabban utána néznek ennek is.  
A hitelfelvétellel kapcsolatban valóban született egy döntés, de mivel most is az az 
álláspontja, hogy az önkormányzat ebben a kérdésben nem vétkes és nem jogos a kártérítés 
kifizetése, a közigazgatási hivatal másképpen döntött. Három héttel ezelőtt jött a levél, hogy 
ki kell fizetni az összeget, a kifizetés még nem történt meg, de a hitelösszeg rendelkezésre áll. 
Véleménye szerint akkor követne el hibát, ha az önkormányzat első felszólításra kifizetné az 
összeget. Meggyőződése, hogy nincs jogalapja ennek a követelésnek.  
 
 Parajdi testvérvárosi meghívás 
 
Mezei Anna: Jelezte, hogy az utóbbi időben valóban elmaradt a polgármester úr tájékoztatója 
a két ülés között történtekről.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a jövő héten érkezik az a gyermekcsoport, akiket Borsod 
megyéből, az árvízzel sújtott településekről hívott meg a testület. A művelődési házban 
lesznek elszállásolva, és 4 napig maradnak. Hétfőn az iskolabusszal hoznák ki őket 
Budapestről és a visszaszállításuk Zeller Tibor buszával történik majd, mivel az iskolabusz 
akkor már nem áll rendelkezésre.  
Jelezte, hogy Parajdról kapott az önkormányzat egy meghívást szeptember 3. hétvégéjére a 
parajdi káposztafesztiválra. A Szent György Lovagrend vállalkozna arra, hogy ezen 
programmal részt vegyen. Viszont a költségvetésbe nincs benne ennek a költségigénye. Tehát 
a kérdés az volna, hogy az iskolabusz igénybe vehető-e majd, illetve kaphatnak-e felmentést a 
fizetés alól.  
 
Hadházy Sándor: A költségvetés tervezésekor abban maradtak, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolását az iskolabusz biztosításával támogatja a testület.  
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Zeller Tibor: Véleménye szerint sok egy 48 fős delegáció küldése, továbbá véleménye 
szerint aki utazni akar, az fizesse ki az útiköltséget. 
 
Gróf Péter: Volt egy megkeresés Parajd részéről a Cseke Lászlóék bevállalták, hogy 25 fővel 
adnának egy műsort, tehát most véleménye szerint nem azon kellene vitatkozni, hogy hány fő 
menjen. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint támogatni kell a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, csak 
objektív keretek között. Az objektivitás most azt jelenti, hogy számos anyagi problémája van 
az önkormányzatnak, számos tartozást ki kellene egyenlítenie az önkormányzatnak. Tehát a 
sorrendiséget is be kellene tartani.  
 
Hadházy Sándor: Az való igaz, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem túl jó, mivel a 
bevételek nem úgy jönnek, ahogyan az tervezve volt. Több, mint 60 millió forint 
adókintlévősége van az önkormányzatnak, amit nem tud behajtani, valamint rengeteg 
beruházást elő kellett készíteni, ami rengeteg pénzt emészt fel. Véleménye szerint a 
szeptember közepi adóbefizetések kapcsán a helyzet javulni fog, az új pénzügyi vezető sokat 
dolgozik azon, hogy a kintlévőségek csökkenjenek. Amennyiben a fejlesztési források 
feltöltődnek, akkor a többi források is vissza lesznek pótolva. Ezek átmeneti problémák, 
amelyeket nem érdemes felnagyítani. Álláspontja szerint a 2010. évi költségvetési tervezés 
során elhangzott, hogy az önkormányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása sorra 0 Ft-ot állít 
be, mert ezt majd az iskolabusz kezelésével kívánja kompenzálni. Tehát fontosnak tartja a 
kapcsolatok építését. 
 
Gerstmayer Bea: Érthető, hogy az önkormányzat jelenleg rossz anyagi helyzetben van, de ez 
véleménye szerint akkor is rosszul venné ki magát, ha amiatt nem tudnának kimenni, mert az 
útiköltséget nem tudják finanszírozni. 
 
Kalotai Árpád: Véleménye szerint a nyáron elég szépen keresett az iskolabusz, tehát abból a 
pénzből lehetne áldozni erre a célra. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, ő is jónak tartja a testvérvárosi kapcsolatokat, viszont 
igazságtalannak tartja, hogy valaki, aki kimegy látogatóba, az ingyenesen menjen ki és ebbe 
nem tartoznak bele a szerepelők.  
 
Kiss Károly: Elviekben a múltkor abban állapodtak meg, hogy az ilyen jellegű utakat 50%-
ban támogatja az önkormányzat. Ettől függetlenül lehet kivételt tenni, hiszen az 
osztálykirándulások vonatkozásában is tett már a testület.  
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy az önkormányzat a szereplők részére ingyenesen, a vele 
utazóknak pedig 50%-os kedvezménnyel támogassa a parajdi utazást. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki támogatja Zeller Tibor 
képviselő javaslatát ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
181/2010. (VIII. 17.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Ön kormányzat Képviselő-testülete Parajd testvérváros meghívására, 
2010. szeptember 24-26-án tartandó „káposzta-felsztiválra” kiutazó delegációból a 
szereplők részére ingyenesen, az egyéb utazóknak 50%-os kedvezménnyel biztosítja az 
iskolabusz igénybevételét.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Kártalanítási kifizetés 
 
Kiss Károly: Tájékoztatást kér a kártalanítási összeg jelenlegi állásáról, mert tudomása 
szerint ez már megemelkedett majdnem 8 millió forinttal, a kamatok miatt. 
 
Dr Kőszegi Géza: Az eljárás még folyamatban van, bírósági döntés még nincs. Egyszer 
kiadtak egy inkasszót, amit visszavontak eljárási hiba miatt.  
 
Kiss Károly: De arról volt szó, hogy a közigazgatási hivatal mégis behajthatja, aztán az 
önkormányzat majd bírósági úton visszaszerzi. 
 
Hadházy Sándor: A következő ülésre teljes körű felvilágosítást adnak erről. 
 
Dr Kőszegi Géza: Pontosította az összeget, mely szerint a kártalanítási összeg kamatostul 23. 
912.040 Ft és 2010. márciusban volt egy végrehajtást elrendelő végzés, melyet az 
önkormányzat kifogása után visszavontak. A Fővárosi Ítélőtábla még nem döntött az ügyben. 
 
Civil szervezetek kifizetése, hulladékszállítás  
 
Kiss Károly: Továbbra is kéri, hogy civil szervezeteknek legyen kifizetve a támogatás, mert 
lassan már a második félévi is esedékes lesz. A múltkor jelezett hulladék felhalmozódás még 
mindig probléma. 
 
Homokzsákok kiürítése 
 
Hadházy Sándor: Köszönetet mondott mindazoknak, akik a homokzsákok kiürítésében 
segítséget nyújtottak. Tájékoztatta a testületet, hogy Bártfai Istvánnal szóban megállapodott 
arról, hogy a homokzsákok kiürítésében segítséget nyújtott civil összefogás kapcsán 200 ezer 
forint egyesületi támogatást nyújt az önkormányzat az évi rendes civil szervezeti támogatáson 
felül. Véleménye szerint ez hamarosan kifizetésre is kerül. 
 
VKG csoport kiegészítése, hatékonyság növelés 
 
Gerstmayer Beáta: El kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a városgazdálkodási 
csoport működését hatékonyabbá tenni. Érthető, hogy rengeteg dolguk van, és nem vitatható, 
hogy nagyon sokat dolgoznak, de valamit mégis tenni kellene, mert sok az elmaradás, 
legalább a nyári időszakban. Valamilyen szociális foglalkoztatásra lehetne itt gondolni.  
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Hadházy Sándor: Kevés a visegrádi regisztrált munkanélküli, akik ki tudnának közvetítetni, 
a másik dolog pedig, hogy aki rá lenne szorulva, az inkább alkalmi munkákból próbál 
boldogulni, mert nem szeretik a kötöttséget. A segélyezéssel pedig ezt nem lehet összekötni.  
 
Gerstmayer Bea: Vagy a másik lehetőség az volna, hogy a lakosságot kellene valamilyen 
módon motiválni. 
 
Kiss Károly: A közmunka program nem megoldás? 
 
Hadházy Sándor: Nincs olyan személy, aki ilyen módon szóba jöhetne. 
 
TDM szervezet létrehozása 
 
Kalotai Árpád: Tájékoztatta a testületet, hogy a TDM szervezet szerződése várhatóan még 
20-a előtt aláírásra kerül, tehát a pénzek lehívhatóak lesznek, ennél fogva pedig az 
önkormányzathoz is visszajut például a pályázatírási pénz.  
 
Hadházy Sándor: Mivel a továbbiakban hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr Kőszegi Géza 
   polgármester              h. jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   26/2010. 
Határozatok száma:  182-210/2010. (IX. 16.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. szeptember 16-án megtartott nyílt üléséről  

 
 
 

1. A 2010. I. félév költségvetési beszámolója 
2. Kiss Károly Képviselő témajavaslatainak megtárgyalása 
3. Sziget utcai önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása 
4. Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára 
5. dr Lelkes Miklós kérelme elővásárlási jogról való lemondásra a Visegrád 144/1 és 

150/1 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésével kapcsolatban 
6. Hübler Gábor Albert kérelme elővásárlási jogról való lemondásra a Visegrád 183 

hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 
7. Városi gyógyszertár épület beázás ügye 
8. Környezetvédelmi program elfogadása 
9. Az Ásványvíz Kft-vel kötendő megállapodás a vízvezeték nyomvonalának 

szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozóan 
10. A fel nem vett képviselői tiszteletdíjak átcsoportosításáról, felajánlásáról szóló 

döntés 
11. Az Áprily Lajos Általános iskola kérelme a pedagógiai program módosítása 

tárgyában 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 16-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Hadházy Sándor polgármester 
Kalotai Árpád alpolgármester 
Bártfai István 
Eőry Dénes 
Kiss Károly 
Mezei Anna  
Vitézné Gerstmayer Beáta 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     
    Gábris Gabriella 

 
 
 
Távol maradt képviselők:  

Dobri Imre alpolgármester 
Gróf Péter 
Zeller Tibor 

 
 
 
Meghívottak: 
    Nagy László Adó- és Pénzügyi osztályvezető 
    Simon Péter Castrum Kft. ügyvezetője 
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Hadházy Sándor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirendi javaslathoz 3 kiegészítő 
napirend érkezett: 1. Az Ásványvíz Kft-vel kötendő megállapodás a vízvezeték 
nyomvonalának szolgalmi jog megállapítása vonatkozásában, a 2. A fel nem vett képviselői 
tiszteletdíjak átcsoportosításáról, felajánlásáról szóló döntés, a 3. az Áprily Lajos Általános 
iskola kérelme a pedagógiai program módosítása tárgyában. Kérte, hogy a pótnapirendekről 
egyben szavazzanak, kérte, aki a pótnapirendeket elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
182/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjének kiegészítését 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: Kérte, aki a napirendet, a kiegészítésekkel együtt elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
183/2010 (IX.16.) számú 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: A 2010. I. félév költségvetési beszámolója 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 

- Gerstmayer Beáta képviselő megérkezett az ülésterembe  – 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a költségvetést. Összességében 
a bevételi oldal elmarad az 50%-os telesítéstől, ugyanakkor lényegében egyenlő a 
kifizetésekkel. Véleménye szerint ez így megfelelő. A Pénzügyi Bizottság véleményét írásban 
is eljuttatta a testület részére. Összességében a bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. 
Továbbá javasolják, hogy az eladósodási folyamatot állítsák meg, valamint javasolják 
tisztázni az államszervekkel a benyújtott és már első fokon elnyert fejlesztési pályázatok 
jövőbeli helyzetét.  
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Bártfai István: A Pro Visegrád Kft-nek megszavazott tavalyi évről áthúzódó összeg át lett 
már utalva? 
 
Kalotai Árpád: Elmondta, hogy még csak egy része lett átutalva, amennyi a prospektusok 
elkészítéséhez kellett, mert csak annyi pénz állt rendelkezésre, de remélhetőleg a többi is 
hamarosan kifizetésre kerül.  
 
Bártfai István: A kifizetések sok esetben késedelmesen történnek meg.  
 
Hadházy Sándor: Sajnálatos módon a bevételekkel is komoly problémák voltak, ezért 
jelentős kifizetési problémák voltak. Sajnálatos módon nagyon feszített ez a költségvetési év, 
mert hiányzik a költségvetésből 70 millió forint, mert az előző kormány az idegenforgalmi 
adó plusz 2 forintját lefelezte, ezt legalább 50 millió forintos kiesést jelent, a másik, pedig a 
normatív támogatás több, mint 20 millióval kevesebb. Tehát tudva levő volt, hogy év közben 
fizetési problémák fognak jelentkezni, annak ellenére, hogy a költségvetés tervezésekor 
ezekkel próbáltak kalkulálni.  
Több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, ezért kérte, aki a beszámolót elfogadja, ezt jelezze! 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
184/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
gazdálkodási helyzetéről, a költségvetés 2010. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
gazdálkodásáról, a 2010. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
2. tsp: Kiss Károly képviselő témajavaslatainak megtárgyalása 

 
Hadházy Sándor: Az elmúlt ülésen Kiss Károly képviselőnek volt néhány megtárgyalásra 
javasolt témája, melyet most írásban is benyújtott a testületnek. A második napirendi pont 
keretében ezeket vennék sorrendben megtárgyalásra. Az első téma a strand-fürdő hotel 
csődeljárásról, melyhez a hivatal meghívta Simon Pétert, hogy adjon a testületnek 
tájékoztatást.  
 
Tájékoztatás kérés a strandfürdő hotel csődeljárásáról 
Meghívott: Simon Péter Castrum Kft. ügyvezetője 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint, amennyiben itt csődeljárásról volt szó, akkor jelezni kellett 
volna ezt a tartozást a hivatalnak.  
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Hadházy Sándor: Kiss György ügyvéd úr által a csődeljárással kapcsolatos bejelentést akkor 
megtette a hivatal.  
 
Kiss Károly: Erről tájékoztatni kellett volna a testületet, de sajnálatos módon ezt a mai napig 
nem kapták meg.  
Ezen kívül érdekelné a testületet, hogy ez az állapot, ami most jellemzi a strand területét, 
mikor szűnik meg? 
 
Simon Péter: A csődeljárást a társaság kérte saját maga ellen. Megkérte Nagy István urat, aki 
a Castrum Kft. ügyvezetője és a tulajdonos képviselője, hogy a részletekről tájékoztassa a 
testületet. 
 
Nagy Imre: Elmondta, hogy cégük 2008 elején vásárolta meg az ingatlant, a projektet, 
közben jött a válság. Sajnálatos módon a bank visszalépett a finanszírozástól, azóta 
próbálkoznak finanszírozót, illetve beruházót találni.  A csődeljárást azért kezdeményezte a 
cég, hogy azalatt ezek a tárgyalások lezajlódhassanak. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy ez 
a terület beépítésre kerüljön, azokkal a tervekkel, amelyet annak idején bemutattak, illetve 
elfogadtak.  
 
Kiss Károly: Elmondta, ő ezt nem tudja tájékoztatásnak elfogadni, ettől részletesebb 
információt kellene kapnia a visegrádiaknak.  
 
Hadházy Sándor: Jelezte, hogy a beruházó már 2001-ben szerette volna megkezdeni a 
beruházást, de ezt akkor a per miatt nem tehette meg. Ebben a helyzetben viszont a bankok 
nem tudják finanszírozni a projektet. A vállalkozó viszont a strand mellett közben 
megvalósított egy másik beruházást. Véleménye szerint először a múltbeli eseményeket is 
számba kell venni, mielőtt ilyen kérdéseket tesznek föl, illetve át kell gondolni azt is, hogy az 
önkormányzat mennyiben járult hozzá ennek a helyzetnek a kialakulásához.  
 
Kiss Károly: Elmondta, ő az első barlangfürdő terveket már 1993-ban, 1994-ben látta, mert 
akkor is képviselő volt a testületben, tehát azt gondolja, hogy ezt már régebben is el lehetett 
volna kezdeni. De minden esetre 2007-ben bemutatott tervekre azt mondták, hogy legkésőbb 
2010-re állni fog az építmény. Tehát továbbra is az a kérdés, hogy mikor lesz ott strand? 
 
Nagy Imre: Sajnálatos módon 2008 óta egy elhúzódó válság van, valóban, ha ez nem jött 
volna közbe, akkor 2010-ra elkészült volna a beruházás. 
 
Hadházy Sándor: Ez a tárasság, véleménye szerint már bebizonyította, hogy képes egy ilyen 
nagy projektet létrehozni, látva a Tehermál Hotelt, amelyből az önkormányzatnak mióta 
üzemel több száz millió forint adóbevétele volt. Sajnos most ilyen időszak van, hogy leálltak 
a projektek az országban mindenütt, nem csak Visegrádon, mert a bankok visszaléptek a 
finanszírozástól. 
Véleménye szerint azt kellene sürgetni, hogy legalább a strandfürdő üzemeljen, mert ez 
Visegrádnak hiányzik.  
 
Simon Péter: Elmondta, a mai napig is azon küzdenek, hogy megoldják ezt a kérdést. A 
gépek jelenleg is dolgoznak a területen és készítik elő a terepet. Az Új Magyarország 
Fejlesztési Programban egy aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik a cég, mely egy 670 
milliós beruházás a szabadtéri fürdő megépítésére, melyből 302 millió forint vissza nem 
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térítendő támogatás lehívásra vár. Ebből a pénzből szeretnék, ha megépülnének az öltözők, 
felújításra kerülnek a medencék és kialakításra kerül a barlangfürdő és az igényeknek 
megfelelő vendéglátóegységekkel szeretnék megnyitni a fürdőt. Ezek a tervdokumentációk 
rendelkezésre állnak a hivatalban és érvényes építési engedéllyel is rendelkeznek. Tehát 
céljuk az, hogy a következő szezonban a szabadtéri strand működni tudjon a létesítményeivel 
együtt. A nagy beruházás emellett be tud indulni, amennyiben a finanszírozást sikerült 
megoldani. Ettől többet nem tud mondani. 
 
Kiss Károly: Miben tudna segíteni az önkormányzat? 
 
Simon Péter: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek kell felmutatni egy 300 millió forintos 
ingatlant, amire a terhet ráteszik, egyetlen kötelezettség van, hogy 5 évig ezt a tevékenységet 
fenn kell tartani, melyet jelenleg nem tudnak megoldani. Amennyiben ez megoldódik, akkor a 
beruházás 2 napon belül megindulhat. 
 
Mezei Anna: Véleménye szerint jó lenne, ha a lakosságot is időnként tájékoztatnák a projekt 
állásáról és akkor talán felőlük is nagyobb megértés lenne. 
 
Simon Péter: Elmondta, hogy mindenféle meghívásnak eddigi is eleget tettek és ezután is 
megpróbálnak majd.  
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy tegyenek közre valamilyen tájékoztatást Visegrádon a 
közeljövőben. 
Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás nem volt, a tájékoztatást megköszönte. 
 
A körzetközpont megszűntetésére tett újbóli javaslatról való döntés 
Meghívott:  Vaik Mónika Gyámhivatal vezető 
  Banka Istvánné Okmányiroda vezető 
 
Kiss Károly: Már 2009-ben tett egy javaslatot, elsősorban anyagi szempontok miatt. A 
Pénzügyi Bizottság 4/2010. számú javaslatában részletesen kifejtette az indokokat. 
 
Okmányiroda 
 
Hadházy Sándor: A kollégák az okmányiroda vonatkozásában elkészítettek egy statisztikát. 
 
Banka Istvánné: Röviden összefoglalta az okmányiroda ügyintézési területébe tartozó 
ügyfajtákat, valamint ismertette a 2008-as , a 2009-es és 2010-ben idáig elvégzett 
ügyszámokat a statisztikai kimutatás szerint. Az okmányirodai ügyintézés előjegyzés alapján 
történik, melyre lehetőség van telefonon személyesen, illetve interneten is. Az okmányirodai 
dolgozók igyekeznek a lehetőségekhez mérten minél rövidebb ügyintézési idővel kiszolgálni 
az ügyfeleket. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az okmányiroda minimum 3 fővel 
működhet.  
 
Dr Kőszegi Géza: Hozzátette, hogy a választásokkal kapcsolatosan az informatikai 
feladatokat is teljeskörűen az okmányiroda bonyolítja. 
 
Mezei Anna: Amennyiben nem működne okmányiroda, hol lehetne ezeket az ügyeket 
elintézni a visegrádiaknak? 
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Banka Istvánné: Az attól függ, hogy Visegrád hová kérné csatolni magát körzetközpontilag, 
vagy Szentendre, vagy Esztergom vagy Nagymaros jöhet még szóba.  
 
Gerstmayer Bea: A többi településsel nem lehetne tárgyalni a költségek megosztásáról? 
 
Hadházy Sándor: Biztosan lehetne, de csak komplex módon, ami azt jelenti, hogy 
Visegrádnak is meg kellene mondania, hogy mennyivel járul hozzá a szentendrei tűzoltóság 
finanszírozásához és még lehetne sorolni, hogy mennyi mindenhez. Most a választások előtt 
ennek már nem látja értelmét, hogy megkeresse Kisoroszit és Dunabogdányt, de a választások 
után ez megtehető, amennyiben igény van rá. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint Kisoroszival és Dunabogdánnyal fel kellene venni a 
kapcsolatot. 
 
Banka Istvánné: Tájékoztatta a testületet, hogy a 256/2000. számú  Kormány Rendelet 
értelemében az okmányirodák bezárásáról a testületnek minden év június 30-ig van lehetősége 
dönteni és felterjeszteni az informatikáért felelős miniszterhez. Ezután 4 minisztérium hagyja 
jóvá azt, hogy bezárhat-e az okmányiroda és a következő év januárjától szűnhet meg.  
 
Hadházy Sándor: Ennek tükrében ez a döntés valószínűleg a következő testületre marad. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy nem azt szeretné ezzel hangsúlyozni, hogy nincs megelégedve 
az okmányiroda munkájával, csak egyszerűen pénzügyi racionalizálás indította el ezt a dolgot. 
Ebben a ciklusban úgysem lehet már erről dönteni. 
 
Hadházy Sándor: De lehet, akár most is dönteni. Június 30-ig lehet dönteni. Ezért, ha már 
érdemben foglalkozik ezzel a testület, akkor döntsön is a kérdésben. Véleménye szerint ezt a 
kérdést nem pénzügyi szempontból kell megközelíteni, mert ez egy nagyon fontos 
szolgáltatás a visegrádiak irányába és a környékben lakók irányába is. Meggyőződése, hogy 
az önkormányzatnak ezt fel kell vállalni, mert a statisztika szerint 10 ezres az ügyiratszám és 
ebből több ezer a visegrádi.  
A közigazgatás átszervezése jelenleg folyamatban van, és várhatóan az okmányirodákat és 
esetlegesen más feladatokat az állam közvetlenül kívánja finanszírozni és ellátni. Tehát ez a 
kérdés lehet, hogy okafogyottá is válik akár jövő januártól. Javasolja, hogy mindenképpen 
szavazzanak ma arról, hogy ki milyen álláspontot foglal ebben a kérdésben.  
 
Kiss Károly: Ebben az évben 6.200.000,- Ft jött az okmányirodára és 3.713.000,- Ft-al kell 
hozzájárulni az önkormányzatnak az okmányiroda fenntartásához. A Gyámhivatalnál 1.348. 
581,- Ft a bevétel és 7.626.000 Ft-al kell hozzájárulni a fenntartáshoz. Az építéshatóság 
esetében 1.860.126,- Ft a bevétel 11. 051.575,- Ft az önkormányzat hozzájárulása. Véleménye 
szerint ennek alapján lehet szavazni.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint erről most felesleges tárgyalni, mivel jövő júniusig úgyis 
terheli még a költségvetést, és ezen kívül még akár változás is lehet jövő januártól a 
finanszírozásban. Tehát döntsön a következő testület.  
 
Hadházy Sándor: Véleménye szerint, ha már erre most felkészültek a kollégák, munkát 
fektetett bele a hivatal, akkor meg kellene ezt érdemben tárgyalni és dönteni róla. Az is 
logikus lehet, amit képviselő úr felhozott, de lehet ügyrendi szavazást tartani belőle, ez a 
javaslat? 
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Bártfai István: Igen, ezt javaslom. 
 
Hadházy Sándor: Rendben, ügyrendi kérdésben vita nélkül szavaz a testület, aki egyetért 
azzal, hogy vegyék le a napirendről ezt a kérdést, jelezze! 
 
Visegrád Város önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
185/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Bártfai István képviselő 
azon ügyrendi javaslatát, mely szerint a körzetközpont megszűntetésére tett újbóli 
javaslatról való döntést vegye le a Képviselő-testület napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Gyámhivatal 
 
Hadházy Sándor: Az okmányiroda kérdéskört lezárta, áttért a testület a Gyámügy 
kérdéskörére. 
 
Vaik Mónika: Tájékoztatást adott a Gyámhivatal működéséről, statisztikai adatokról. 
Elmondta, hogy a gyámhivatali feladatkör soha nem is volt és soha nem is lesz nyereséges, 
mivel itt az ügyintézés díjmentes, kivéve az örökbefogadás. A Gyámhivatal kizárólag a három 
település ügyfeleit tudja fogadni.  
Elmondta, hogy, amit Kiss Károly leírt az újságba, azok a számok nem állják meg a helyüket, 
nem valósak így a lakosok téves információkat kaptak.  
 
Mezei Anna: Véleménye  szerint az ehhez a kérdéskörhöz tartozó ügyekből nem lehet 
pénzügyi kérdést csinálni, hiszen tudva levő, hogy az ország - és ez alól sajnos Visegrád sem 
kivétel – mentális állapota romlik, egyre több problémás eset adódik. Ennek inkább örülni 
kellene, hogy van Visegrádon egy helyi elintézési mód ezekben az esetekben.  
 
Bártfai István: Hány ilyen ügy van? 
 
Vaik Mónika: 2010-ben 75 családdal kellett foglalkozni eddig. 
 
Hadházy Sándor: Ebben az esetben közvetlenül emberek sorsáról kell dönteni, segítséget 
nyújtani, amihez megfelelő tudásra és empátiára van szükség. 
A következő feladatkör az építéshatóság, megkérte a jegyzőt ismertesse a feladatkört. 
 
Építéshatóság 
 
Dr Kőszegi Géza: Ismertette az építéshatóság kialakulásának előzményeit. Elmondta, hogy 
2006-ban egy kormányrendelet határozott arról, hogy építéshatósági létszámokat úgy kellett 
meghatározni, hogy legalább 2 főt kell foglalkoztatni.  
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Hadházy Sándor: Véleménye szerint, amennyiben egy önkormányzat le akarja adni ezt a 
feladatot, akkor ezt megteheti, biztosan meg van erre a megfelelő jogszabályi lehetőség. 
Döntés kérdése, csak az a kérdés, hogy valóban ezt akarja-e a város. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte az előterjesztőt tegye 
meg javaslatát. 
 
Kiss Károly: Kérte, hogy külön-külön szavazzanak a feladatkörökről. Megszűnteti-e az 
önkormányzat az okmányirodát, a gyámhivatalt, illetve az építéshatóságot, a jogszabály 
szerint lehetséges határidővel. 
 
Hadházy Sándor: Tehát akkor Kiss Károly Képviselő javaslata az, hogy 2011. július 1-vel az 
okmányiroda működtetését Visegrád Város Önkormányzata szűntesse meg. Ez így rendben 
van? 
 
Kiss Károly: Igen. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, igen 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: (1 fő nem szavazott) 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
186/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kiss Károly képviselő azon 
javaslatát, hogy 2011. július 1-vel az okmányiroda működtetését Visegrád Város 
Önkormányzata szűntesse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Hadházy Sándor: A gyámhivatal vonatkozásában az volt a javaslat, hogy 2011. január 1-vel 
az önkormányzat szűntesse meg a szolgáltatást. Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
187/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kiss Károly képviselő azon 
javaslatát, hogy 2011. január 1-vel a gyámhivatal működtetését Visegrád Város 
Önkormányzata szűntesse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hadházy Sándor: A harmadik javaslat az építéshatóságra vonatkozik. Ez is január 1-től, mert 
ez még bonyolultabb, mint az okmányirodai kérdés, mivel itt egy kormány rendelet 
módosítását kell kezdeményezni? 
Kiss Károly: Igen. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki egyetért azon javaslattal, hogy az építéshatósági ügyeket az 
önkormányzat 2011. január 1-től szűntesse meg, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
188/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kiss Károly képviselő azon 
javaslatát, hogy 2011. január 1-vel az építéshatósági feladat ellátását Visegrád Város 
Önkormányzata szűntesse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Szociális foglalkoztató kialakítására benyújtott pályázat újragondolása 
 
Kiss Károly: Elmondta, úgy gondolja, hogy jelentősen megterhelné az önkormányzatot ez az 
objektum, már az építkezés is és később a fenntartás is. Tehát javasolja, hogy ezt a pályázatot 
vegyék ki a pályázatok sorából és ezáltal egy kissé lazább költségvetést lehetne készíteni a 
jövő évre. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a támogatási szerződést már aláírta. Ez azt jelentené, hogy 
a szerződést fel kellene bontani. Ezt a pályázatot a benyújtáskor átbeszélte a testület. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ezt tudja és annak idején támogatta is, de azóta beszélgetett 
emberekkel és véleménye szerint nem sokan fogják igénybe venni. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy meggyőződése, hogy ezt sokan igénybe fogják venni, 
mivel sajnos a szociális helyzet egyre rosszabb. 
 
Mezei Anna: Elmondta, hogy annak idején körül járták ezt a kérdést és most azt kell látni, 
hogy ez a létesítmény igenis elfogja tudni látni a funkcióját és nagyon nagy szükség van rá, 
mert sok az egyedül élő idős ember Visegrádon. Számszerű felmérés ténylegesen nincs, de 
hangulati visszajelzés van. Tehát véleménye szerint ezt meg kell valósítani. 
 
Hadházy Sándor: Az egyedüllét egy komoly társadalmi probléma, elsősorban idős korban és 
elkötelezett amellett, hogy ezeken az embereken segíteni tudjon az önkormányzat. Egyébként 
nem valószínű, hogy bármilyen szankciója lenne annak, ha egy önkormányzat pénzügyi 
problémák miatt mondana vissza egy pályázatot. 
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Bártfai István: Valószínűleg van rá igény, de ez majd a működéskor fog valóban kiderülni. 
Amennyiben nem jön be ez a terv, még akkor is lehet az épületet később más funkciókra  
használni.  
 
Hadházy Sándor: Kérte Kiss Károlytól, hogy ismertesse a határozati javaslatát. 
 
Kiss Károly: A javaslat az, hogy a szociális foglalkoztató kialakítására benyújtott pályázatot 
vonja vissza az önkormányzat. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, aki Kiss Károly képviselő javaslatával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 ellenszavazattal, 1 igen szavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
199/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kiss Károly képviselő azon 
javaslatát, hogy a szociális foglalkoztató kialakítására benyújtott pályázatot vonja vissza 
az önkormányzat. 
 

Határozat: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bagi Péter-Schneider Ferenc ügy 
 
Kiss Károly: Úgy gondolja, hogy ennek az útnak a létrehozása nem csak a két érintettet 
veszélyezteti hosszútávon, hanem a többi lakót is a közvetlen közelben a Rákóczi utcában. 
Elmondta, hogy ő nem támogatja az út megépítését, mert látta a testületet és javasolja, hogy a 
testület többi tagja is menjen ki és nézze meg. Ezzel együtt azonban a Városfejlesztési 
Bizottság ülésén javasoltakkal egyetért.  
 
Hadházy Sándor: Kiss Károly képviselő úr kérdést intézett az építéshatósághoz az építési 
engedélyezési eljárással kapcsolatosan. Szalayné Éliás Ágnes tanulmányai miatt nem tudott 
eljönni a testületi ülésre, ezért jegyző úr fogja ismertetni az általa leírtakat. 
 
Dr Kőszegi Géza: Szalayné Éliás Ágnes a Városfejlesztési Bizottság ülésén kifejtette ezzel 
kapcsolatos álláspontját, melyet a bizottság elnöke képviselni tud, amennyiben szükséges. 
Ami a birtokvédelmet illeti, az hatóság kijelölésére vár, mert elfogultságot jelentett be. 
 
Eőry Dénes: Az építéshatósági eljárásból a bizottság számára az a legszembetűnőbb, az az, 
hogy nem egy szokványos eljárásról volt szó. Az ügyintézési határidő fél év volt, kétszer volt 
tervtanács előtt az ügy, az építéshatósági előadó kifejezett kérésére, annak ellenére, hogy 
családi ház építésekor nem szokták kérni a tervtanács véleményét. A tervtanács kétszer is 
módosításokat kért az építtetőtől, melynek eredményeképpen megjelenésében változott és 
csökkent az építmény nagysága. Az úttal kapcsolatos felújítást és megépítését, az építkezés 
befejezése után illetve a közművek lefektetése után tartotta ésszerűnek az építéshatóság. A 
közművek átvétele az idén történt meg. A tavaszi rendkívüli esőzések kárt okoztak a korábban 
kialakított földúton. A bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy készüljön egy részletes 
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geotechnikai szakvélemény, amely talaj-menti fúrásokkal igazolja az adatokat. Ezzel 
párhuzamosan, amennyiben az idő engedi, a bizottság tanácsolja a hivatalnak, hogy a 
vízelvezetést oldja meg minél hamarabb. Remélhetőleg a geotechnikai szakvélemény 
megfelelő választ fog adni, ezért a bizottság javasolja a testületnek, hogy ezt a szakvéleményt 
rendelje meg 500.000 Ft+ Áfa áron a 2010. évi költségvetés terhére. 
 
Hadházy Sándor: Ezt követően választ lehet kapni arra, hogy ez a terület mennyire állékony 
és milyen teherbírású. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy ezt a szakvéleményt végeztesse el az önkormányzat. 
Amennyiben lehet majd oda utat építeni, akkor az nagyon komoly felügyelettel történjen meg.  
 
Kiss Károly: Sajnálatos módon szabályos engedélyezési eljárás ellenére is a laikusoknak is 
jobban végig kellene gondolnia az ilyen eseteket.  
 
Hadházy Sándor: Elmondta, hogy a legutóbbi szabályozási terv módosítás ezt a területet 
nem érintette, ez korábban is beépíthető volt.  
Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kiegészítés nem volt. Javasolta, hogy 
a Városfejlesztési Bizottság által javasoltakat fogadja el a testület, kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazatta, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
200/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel megrendeli a GrafiTUS 
Építőipari és Szolgáltató Kft.-től a Visegrád, Rákóczi utca útépítés, vízelvezetés szakági 
kiviteli tervének elkészítését, 500.000 Ft+ Áfa áron, a 2010. évi költségvetés tartalékalap 
terhére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Tornyos Gáborné és férje Nap utcai lakosok ügye 
 
Kiss Károly: Ez a probléma idő közben megoldódott, de azért ez is egy jó tapasztalat volt. 
Tornyos Gáborné legalább 3-szor írt levelet a hivatalba és írásban nem kapott választ, az igaz, 
hogy az építéshatósági előadó minden alkalommal kiment, de csak szóban adott választ. Ezen 
kívül sajnos sok olyan probléma van, hogy beadványokra nem kapnak választ az emberek. 
 
Hadházy Sándor: Sokszor a polgármesternek és a jegyzőnek vannak címezve a levelek, de 
az iktatás során ez ügyintézőkre van kiszignálva, ezrért sokszor a polgármester nem találkozik 
a beadványokkal, csak esetleg abban az esetben, mikor már problémásabbá válik az ügy. 
Elmondta, hogy Tornyos Gábor és a felesége őt is megkereste ezzel a problémával, de 
véleménye szerint ez az ügy az önkormányzat hivatalának érdekkörén kívüli volt. 
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Dr Kőszegi Géza: Az építéshatósági ügy elhúzódott, de birtokvédelmi eljárás csak augusztus 
végén indult, mivel az ügyfelek csak ekkor kértek birtokvédelmet. Ekkor kötelezte a 
szomszédot, hogy állítsa helyre a szigetelést, ami ezáltal megtörtént. 
 
Kártalanítási ügy 
 
Kiss Károly: 24 millió forint hitelfelvételről döntött a testület még 2009. júniusában. Erre 
közben rájött kb. 7 millió forint kamat. Ezt a kifizetést az önkormányzatnak 15 napon belül 
teljesíteni kell. Miért nem fizeti ki az önkormányzat, meddig vár még vele? 
 
Hadházy Sándor: Meggyőződése, hogy a Közigazgatási Hivatal nem tárt fel minden 
körülményt az üggyel kapcsolatban, tehát álláspontja szerint nem megalapozott a kártérítés. 
Ha ennek ellenére képviselői indítványokra kifizeti az önkormányzat ezt az összeget a 
magánszemélynek és később kiderül, hogy nem megalapozott a döntés alapjában vagy 
összegében és az önkormányzat visszaigényelheti ezt, akkor erős kétségei vannak affelől, 
hogy az önkormányzat a magánszemélytől vissza tudja szedni.  
Elmondta, hogy az új Közigazgatási Hivatal vezetőjét felhívta és elmondta neki, hogy az 
önkormányzat azt szeretné, hogy ezt az összeget az önkormányzat a Közigazgatási Hivatal 
erre elkülönített számlájára befizeti és ők teljesítsék a magánszemély felé a kifizetést, mint 
egy bírói letétet. Így ha később kiderül, hogy a Közigazgatási Hivatal jogelődje rossz döntést 
hozott, akkor fusson ő a pénze után. Jelen pillanatban a válaszra várunk. 
 
Kiss Károly: De ha húzzák-halasztják a kifizetést, akkor ez még további kamatokkal fog 
nőni. 
 
Hadházy Sándor: Álláspontja szerint 24 millió forint nagyon nagy közpénz.  
 
Kiss Károly: Sajnos nem kapott a testület megfelelő tájékoztatást az elejétől ebben az ügyben 
és annak idején az akkori főépítész is megvezette a testületet, a rendezési terv előkészítésekor, 
mert azt mondta, hogy nem lesz abból semmi gond, ha a belterületet külterületbe vonják. 
 
Hadházy Sándor: Ez egy elég bonyolult jogi helyzet, melyet teljes mélységében végigbeszélt 
már az önkormányzat többekkel, hozzáértő jogi személyekkel és egyértelműen az az 
álláspont, hogy nem jogos a követelés.  
 
Kiss Károly: Amennyiben a Közigazgatási Hivatal elfogadja ezt az ajánlatot, akkor az 
rendben van.  
 
Bártfai István: Ez véleménye szerint is egy jó ötlet, csak jó lett volna már a 6 millió forint 
kamat előtt megtenni ezt a lépést.  
 
Hadházy Sándor: Az önkormányzat nem az időt húzza, csak igazságot szeretne ebben a 
kérdésben. 
 
Bártfai István: Mi a következő lépés? 
 
Hadházy Sándor: November 18-ra van kitűzve a következő tárgyalás.  
Amennyiben képviselő úr igényli lehet róla szavazni, hogy kifizesse-e az önkormányzat a 
pénzt vagy sem. 
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Kiss Károly: Elmondta, nem kíván szavazást ebben a kérdésben, most elegendőnek tartja a 
tájékoztatást, és jónak tartja a felvetést a Közigazgatási Hivatal felé. 
 

3. tsp: Sziget utcai önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Gestmayer Beáta: Javasolta, hogy ebben a témában tartson zárt ülést a testület. 
 
Hadházy Sándor: Ügyrendi javaslatról lévén szó, kérte, aki a zárt ülés elrendelésével 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazatta, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
201/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülés elrendeléséről dönt a Sziget 
utcai önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása ügyében. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
A napirend további része a zárt ülés jegyzőkönyvében található. 
 

4. tsp: Csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára 
Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Hadházy Sándor: Mivel a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki a csatlakozást támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazatta, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
202/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
csatlakozni kíván a hátrányos  szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5. tsp: dr Lelkes Miklós kérelme elővásárlási jogról való lemondásra a Visegrád 
144/1 és 150/1 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a kérelmet, de mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az elővételi jog lemondásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7                                                                
igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
204/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete lemond elővásárlási jogáról a 
Visegrád, 144/1 és 150/1 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
6. tsp: Hübler Gábor Albert kérelme elővásárlási jogról való lemondásra a Visegrád 
183 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Ismertette a kérelmet, de mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki az elővételi jog lemondásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7                                                                
igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
205/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete lemond elővásárlási jogáról a 
Visegrád, 183 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
7. tsp: Városi gyógyszertár épület beázás ügye 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Kiss Károly: A bizottság már korábban tárgyalta a témát, és támogatja.  
 
Hadházy Sándor: A két beérkezett árajánlat nagyban eltér egymástól, az egyik a 
bádogozásra vonatkozik, a másik viszont egy részleges felújítást tartalmaz. Véleménye szerint 
a részleges felújításnak nincs értelme, ezért a kisebb összegegű javítást javasolja megrendelni.  
 
Bártfai István: Úgy kell megírni a szerződést, hogy garanciát vállaljon a kivitelező. 
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Hadházy Sándor: A szerződés elkészítésért a jegyző úr felelős, ezt bele kell venni a 
szerződésbe. 
Mivel a témával kapcsolatban több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a 
129.000,- forintos ajánlat megrendelésével, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6                                                                
igen szavazattal, 1  tartózkodással és ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
206/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a városi gyógyszertár 
beázásának megszüntetésének a kivitelezéséhez. A bekért árajánlatok birtokában a 
kivitelezési munkával a Pfeifer és társa Bt. bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 129.000.-Ft értékben a kivitelezésre kösse meg a szerződést. A szükséges fedezet a 
költségvetés   tartalék alap  terhére biztosítandó. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
8. tsp: Környezetvédelmi program elfogadása 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Eőry Dénes: A Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Hadházy Sándor: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a programot 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7                                                                
igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
207/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Visegrád a  PANNON NATURA Kft 
által elkészített Visegrád Város  Környezetvédelmi Programját tartalmilag megismerte 
és elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
9. tsp: Az Ásványvíz Kft-vel kötendő megállapodás a vízvezeték nyomvonalának 
szolgalmi jog bejegyzésére vonatkozóan 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Eőry Dénes: Amikor annak idején a távvezeték lefektetésre került az akkori tulajdonosok 
nem tartották fontosnak a szolgalmi jog bejegyeztetését. A tavalyi évben elkészült az 
ásványvíz távvezeték cseréje és némiképp a nyomvonal is módosult, azért, hogy az esetleges 
későbbi beruházások esetén ne okozzon problémát és a biztonságos közlekedés is fenntartható 
legyen. A vázrajzok elkészültek, a földhivatal záradékolta is, az oda vezető út önkormányzati 
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terület és maga a kút területe is, ezért kéri, hogy a testület járuljon hozzá a vezeték átvezetési 
szolgalmi jog bejegyeztetéséhez. 
 
Hadházy Sándor: Kérte, hogy a megvalósíthatósági rajzokat adják le a hivatalba, hogy az az 
irattárban elhelyezhető legyen. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6                                     
igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
208/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt a Visegrádi 
Ásványvíz Kft.-vel az önkormányzati területen történő ásványvíz vezeték átvezetési 
szolgalmi jog bejegyzéséhez. 
 

Határidő: ülés követően azonnal 
Felelős: polgármester 

 
10. tsp: A fel nem vett képviselői tiszteletdíjak átcsoportosításáról, felajánlásáról 
szóló döntés 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (szóbeli) 
 
Hadházy Sándor: Három képviselő, Zeller Tibor, Eőry Dénes és Bártfai István jelezte, hogy 
az idei évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjukat szeretnék támogatásként felajánlani. 
Felkérte a jegyzőt, hogy a felajánlásokat pontosítsák a képviselőkkel. 
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a képviselők felajánlásait jóváhagyja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
209/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a képviselők 
által felajánlott 2010. évi tiszteletdíjak átcsoportosítását az alábbiak szerint: 
 
Zeller Tibor képviselő felajánlása:   
240.000,- Ft Visegrádi szent György Lovagrend Apródképző nyári táboroztatására 
245.000,- Ft Visegrádi Nyugdíjas Klub részére 
 
Eőry Dénes képviselő felajánlása: 
135.000,- Ft Visegrádi Sport Egyesület öregfiúk szakosztálya részére 
350.000,- Ft Keresztelő Szent János Templom felújítására 
 
Bártfai István képviselő felajánlása: 
486.108,- Ft Pro Visegrád Nonprofit Kft. részére a sportkomplexum fejlesztésére 
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Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
11. tsp: Az Áprily Lajos Általános iskola kérelme a pedagógiai program módosítása 
tárgyában 

Előterjesztő: Hadházy Sándor (írásbeli) 
 
Mezei Anna: Ismertette az előterjesztést. Kérte, hogy a határidő miatt döntsön most erről a 
testület. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérte, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6                                                                
igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
210/2010 (IX.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Képviselő-testülete a jóváhagyólag elfogadja az Áprily Lajos Általános- 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának „Az értékelés 
rendszere” című fejezet módosítását, a tanulók teljesítményének értékelésére 
vonatkozóan. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Egyebek 
 
Vis maior pályázatokról információ kérés 
 
Gerstmayer Bea: A vis maior pályázatokkal kapcsolatban van-e már eredmény? 
 
Hadházy Sándor: Egyenlőre a Tamás hegy vonatkozásában jött pozitív visszajelzés, erre már 
az összeg is megérkezett és az elvégzett munkát már ki is fizette az önkormányzat. Egyébként 
a honlapon csütörtökönkén szokott friss információ felkerülni.  
 
Kalotai Árpád: Ma délután a friss infok között az volt olvasható, hogy elbírálás alatt van. 
 
 Apátkúti patak rendezése 
 
Bártfai István: Az Apátkúti patak rendezésével mi a helyzet most?  
 
Hadházy Sándor: A DMRV ismeri a vezetékproblémákat és az ősz folyamán megoldja. A 
patakbejárás során sok fontos tapasztalatot sikerült gyűjteni. A lakók nyilatkozatait 
jegyzőkönyvbe foglalta a hivatal. Elmondta, szeretné elérni, hogy a KÖTEVIFE nyilatkozzon 
arról, hogy milyen munkák minősülnek engedély köteles tevékenységnek, mert ami nem az, 
ott el lehet kezdeni a munkát, az eredeti állapotnak megfelelően. A pomázi vízközmű 
társulattal úgy állapodtak meg, hogy a terveket is közösen fogják elkészíteni és a 
helyreállatási programot kialakítani.  
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Bártfai István: A Pázmány Péter utcában nagyon sürgős lenne a vízlefektetés. 
 
Hadházy Sándor: Elmondta, a Pázmány Péter utcával kapcsolatban a DMRV-vel sikerült 
megállapodni, - hosszas tárgyalások után – hogy még ebben az esztendőben kicserélik a régi 
nyomócsöveket. Az előkészítő munkálatokkal készen vannak, csak az a kérdés, hogy mennyi 
idő alatt tudják ezt elvégezni, mert nagyon kivannak téve az esőzések okozta kockázatnak. A 
DMRV ezt felvállalta és intézi, őt még az utcában megrongálódott ház helyreállításában is 
segíteni fognak a biztosítóval történő egyeztetés után. 
 
Az Apátkúti patak mentén lakók részére felajánlott támogatás felhasználási javaslata 
 
Kalotai Árpád: Javasolta, hogy abból a tűzijátékra szánt és idén megmaradt pénzből azokat 
az Apátkúti patak mentén lakókat próbálják meg majd segíteni, akik a felső részen laknak, 
hiszen az ő ingatlanukra a vis maior keret nem ad támogatást, mivel az már nem 
önkormányzati terület. Igaz, hogy ez a döntés már valószínűleg a követező testület feladata 
lesz, ezért ajánlja figyelmükbe a javaslatát. 
 
Hadházy Sándor: Ebben a kérdésben csak esetleg egy elvi állásfoglalást lehet hozni, a 
döntés valóban a következő testület kezében van. Egyetért a javaslattal, hiszen ebben van 
logika. 
 
Mezei Anna: Megköszönte mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a szikszói árvízkárosult 
gyermekek táboroztatása során. 
 
Hadházy Sándor: Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a Képviselő-testület egész 
négy évi munkáját, tekintettel arra, hogy az önkormányzati választásokig várhatóan több 
testületi ülés már nem lesz. Megköszönte a munkát és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Hadházy Sándor        dr Kőszegi Géza 
   polgármester               h. jegyző 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   28/2010. 
Határozatok száma:  211/2010. (X.14.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről  

 
 
 
Napirend előtt: 
A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás hivatalos 
végeredményének ismertetése, megbízólevelek átadása 
 

1. Képviselők eskütétele HVB elnöke előtt 
 
2. Polgármester eskütétele a Képviselő-testület előtt 

 
3. Polgármesteri program ismertetése 

 
4. A polgármester illetményének meghatározása 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott alakuló üléséről. 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
 
 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
   
 
Jegyzőkönyvvezető: 
     Miklós Melinda 
     Gábris Gabriella 

 
 
 
Távol maradt képviselő:  

Zeller Tibor 
 
 
 
Meghívottak: 
     Eőryné dr Mezei Orsolya 
     Kárpát Ildikó HVB elnöke 
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Kiss Károly: Mint az ülés korelnöke köszöntötte a megjelenteket, meghívottakat. Az ülés 
ünnepélyes megnyitója után megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel jelen van, 
határozatképes, az ülést megnyitotta. Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, majd 
felkérte Kárpát Ildikót a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy napirend előtt ismertesse a 
201. október 3-i helyhatósági választások hivatalos végeredményét, valamint adja át a 
megbízóleveleket a képviselőknek. 
 
Napirendek tárgyalása előtt: 
A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás hivatalos 
végeredményének ismertetése, megbízólevelek átadása 
Előterjesztő: Kárpát Ildikó HVB elnök (szóbeli) 
 
Kárpát Ildikó: Ismertette a polgármesterre, valamint a képviselőkre leadott érvényes 
szavazatok számát, melyek a következők: 
Abonyi Géza polgármesterre leadott szavazatok száma:   378 
 
Bártfai István képviselőre leadott szavazatok száma:   550 
Kiss Károly képviselőre leadott szavazatok száma:   393 
Mikesy Tamás képviselőre leadott szavazatok száma:  380 
Bálint Zsolt képviselőre leadott szavazatok száma:   259 
Zeller Tibor képviselőre leadott szavazatok száma:   246 
Dr Balázs Mária Anna képviselőre leadott szavazatok száma:  244 
 
Ezt követően átadta a képviselőknek a megbízóleveleket, majd a Helyi Választási Bizottság 
nevében gratulált a mandátumot nyert képviselőknek. 
 

1. tsp: Képviselők eskütétele a HVB elnöke előtt 
 
Kárpát Ildikó a HVB elnöke megkérte a képviselőket, hogy álljanak fel, majd mondják utána 
az eskü szövegét. 
 
A képviselők letették az esküt, majd átvették az esküokmányaikat. 
 

2. tsp: Polgármester eskütétele  
 
Kárpát Ildikó a HVB elnöke megkérte a polgármestert, hogy mondja utána az eskü szövegét. 
 
A polgármester letette az esküt, majd átvette az esküokmányát. 
 

3. tsp: A polgármester illetményének meghatározása 
 
Kiss Károly: Ismertette az előterjesztést, és mivel az abban foglaltaktól eltérő képviselői 
javaslat nem hangzott el, kérte, aki a 12,5 szorzó szerinti meghatározással egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

211/2010. (10. 14.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét, a 
következők szerint határozza meg: 
Abonyi Géza illetménye 2010. október 3-tól  483.125,- Ft/hó. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4. tsp: Polgármesteri program ismertetése 

 
Kiss Károly korelnök átadta a szót Abonyi Géza polgármesternek. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy polgármesteri programjának vezérgondolata a következő: 
dolgozni felelősséggel. Gondoskodással, megbecsüléssel és tisztelettel kell fordulni a múlt 
hagyatéka iránt, az épületek rendben tartásával, felújításával. A város hangulatát 
rendezvényekkel, kiállításokkal és különböző programokkal kell fenntartani. Ez Visegrád 
„nagyságának” titka. Másrészről tudvalevő, hogy Visegrád egy kicsiny település, mely már 
évszázadok óta kialakult és ezt az életformát szeretné megtartani, megvédeni és ápolni a 
jövőben. Elmondta, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Visegrád ismét vissza 
tudjon térni a kisvárosi hangulatba. Biztos benne, hogy a most megválasztott képviselők is 
ugyanazt a tenni akarást érzik magukban, mint ő. A tényleges testületi munka a jövő héten 
már elkezdődik. A polgármesteri program tehát a munka és felelősség jegyében minden 
intézményvezető, intézményi dolgozó és minden Visegrádi lakos együttműködését kéri, hogy 
közösen tudják építeni városukat a maguk és utódaik javára. 
 
Kiss Károly: Felhívta a figyelmet, hogy a Képviselő-testület soron következő ülését 2010. 
október 19-én tartja, melyre szeretettel várják az érdeklődő állampolgárokat. 
Megköszönte a részvételt a megjelenteknek és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
Abonyi Géza         dr Kőszegi Géza 
polgármester                h. jegyző 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   30/2010. 
Határozatok száma:  212-225/2010. (X. 19.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. október 19-én megtartott nyílt üléséről  

 
 

1. Zeller Tibor eskütétele, megbízólevelének átadása 
2. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 
3. Polgármester költségtérítésének meghatározása 
4. Önkormányzati bizottságok létrehozása 
5. Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
6. OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási célhitel felvétele I. 
7. OTP Bank Nyrt-vel kötendő kártalanítási célhitel felvétele I. 
8. Rákóczi utca 254 hrsz-ú út kiépítésének ügye 
9. Helyettes jegyző jogviszony megszűntetése 
10. OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási célhitel felvétele II. 
11. OTP Bank Nyrt-vel kötendő kártalanítási célhitel felvétele II. 
12. Folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató 
13. Polgármester tájékoztatója az átvett folyamatban lévő ügyekről 
14. Polgármester tájékoztatója a átadás-átvétel óta történt eseményekről 
15. Egyebek 
- a vörösiszap károsultjainak megsegítése 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 19-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
Tanácskozási joggal: 
 

Dr Kőszegi Géza h. jegyző 
    Miklós Melinda jegyzői titkárságvezető, jegyzőkönyvvezető 
 
 
Meghívottak: 
    Eőryné dr Mezei Orsolya 
    Dobó Istvánné óvodavezető 
    Kárpát Ildikó HVB elnöke 
    Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági főelőadó 

Nagy László Adó- és Pénzügyi osztályvezető 
Tegzes Dániel VVF Kft. ügyvezetője 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendhez képest 
módosító javaslat nem volt, ezért kérte a testületet, aki a meghívóban szereplő napirendet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen  szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
212/2010. (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
1. tsp: Zeller Tibor eskütétele, megbízólevelének átadása 
 
Zeller Tibor képviselő letette az esküt Kárpát Ildikó a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt, 
majd átvette megbízólevelét, valamint esküokmányát. 
 
2. tsp: Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr Kőszegi Géza h. jegyző (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Felkérte Miklós Melinda jegyzői titkárságvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Miklós Melinda: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a képviselői 
tiszteletdíjak meghatározását a törvényi keret által meghatározott 2,2-es szorzóval javasolják, 
ennek megfelelően a képviselői tiszteletdíj mértéke: 85.030 Ft lenne. 
 
Bártfai István: Jelezet, hogy le fog mondani a tiszteletdíjáról. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a 2,2-es szorzót kellene elfogadni, mert ez az összeg 
költségtérítésként is felfogható a felelősségteljes munkavégzés elismeréseként. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint ezt a munkát a köz érdekében vállalja minden képviselő, 
így térítés nélkül kell végezni. 
Javasolja, hogy az előző testületi tiszteletdíjaknál ne legyen magasabb most sem, tehát a 
85.030 Ft-nak az 50%-ában határozzák meg az összeget. 
 
Bártfai István: Eltudja fogadni Zeller Tibor javaslatát. 
 
Bálint Zsolt: Véleménye szerint jobb lenne, ha maradna a 2,2-es szorzó, így a civil 
szervezeteknek is többet tudnak felajánlani. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy szavazzanak Zeller Tibor javaslatáról, kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodást mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
213/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Zeller Tibor 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a képviselői tiszteletdíj a 85.030 Ft/hó 
összeg 50%-a, azaz 42.515 Ft legyen. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Ezt követően a képviselők a téma újbóli átgondolása és megvitatása után konszenzusra 
jutottak abban, hogy elfogadható számukra a 42.515 Ft/hó összeg, tehát Abonyi Géza 
polgármester feltette szavazásra a rendelet módosítást.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért a képviselői tiszteletdíj rendelet módosításával, mely 
szerint 1,1-es szorzó alkalmazásával, tehát azzal, hogy a képviselői tiszteletdíj 42.515 Ft 
legyen, ezt jelezze! Felhívta a figyelmet, hogy rendelet módosításról lévén szó, az 
elfogadáshoz minősített többség, azaz 5 igen szavazat szükséges! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett elfogadta a 8/2010. (X.19.) számú a Képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosítását. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 
3. tsp: Polgármester költségtérítésének meghatározása 
Előterjesztő: dr Kőszegi Géza h. jegyző (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Felkérte Miklós Melinda jegyzői titkárságvezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Miklós Melinda: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a polgármester urat 
a törvény szerint – választása szerint – költségátalány illeti meg, melynek mértéke a 
polgármester illetményének 20-30%-ig terjedhet. Tekintettel arra, hogy polgármester úr 
korábban arról nyilatkozott, hogy költségeiről tételesen kíván elszámolni, ennek tükrében 
készült az előterjesztés. 
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy akkor is legyen maximálva az összeg, az illetményének a 20%-
bn. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal. 
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, aki a módosítással együtt elfogadja a határozati 
javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 
tartózkodást mellett a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

214/2010 (X.19.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja, hogy Abonyi 
Géza polgármester, polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő költségeit a 
jogszabályok által szabályozott módon számolhatja el az illetménye 20%-ig terjedő 
összeghatárig. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4. tsp: Önkormányzati bizottságok létrehozása 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy az előterjesztés egy ajánlás a Képviselő-testület felé a 2 
bizottság létrehozásáról, illetve a tagok javaslatéról, ettől természetesen el lehet térni, ha 
bárkinek bármilyen más javaslata van. 
 
Bártfai István: Elmondta, ő nem 2, hanem 3 bizottság felállítását javasolja, az írásban is 
kiosztott előterjesztése alapján. Véleménye szerint nem volna jó túl jó 2 bizottságot alkotni 
sok bizottsági taggal, mert az megnehezíti a működést. Az elnöki pozícióra a Kulturális 
Bizottságba javasolja Mikesy Tamást, a Városfejlesztési Bizottságba pedig szívesen elvállalná 
az elnöki pozíciót. Az egészségügyi bizottság elnökének dr Balázs Máriát javasolja. Az 
elnököknek pedig véleménye szerint nem volna jó másik bizottságban szerepet vállalni, 
hiszen elnökként lesz éppen elég feladata. A külsős tagokra vonatkozó javaslatait 
természetesen leegyeztette a személyekkel és ők vállalják is.  
 
Zeller Tibor: Egyetért Bártfai István javaslatával, annyi módosítással, hogy az ügyrendi 
kérdésekkel foglalkozzon az egészségügyi, szociális bizottság. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint a bizottságok maguk döntsék majd el, hogy kik legyenek a 
külsős tagok. Amennyiben 3 bizottság lesz, akkor különösen fontos, hogy szakértői gárda is 
legyen.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a szakértői gárdának nem kell állandónak lenni, hanem 
adott témához kell meghívni.  
 
dr Balázs Mária: Véleménye szerint sem kell állandó szakértői gárda, az mindig a témától 
függ és majd a bizottság eldönti, kit hív meg. 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy először szavazzanak Bártfai István javaslatáról. Kérte, aki azt 
elfogadja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
215/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Bártfai István 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint 3 bizottságot hozzon létre a testület. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
Abonyi Géza: Ennek tükrében megkérdezte, hogy a 2 bizottság felállítását ki támogatja? 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
216/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Kiss Károly 
képviselő azon javaslatát, mely szerint 2 bizottságot hozzon létre a testület. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Bártfai István: Javasolta, hogy próbáljanak meg együtt megalkotni egy bizottsági struktúrát.  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy Bártfai István javaslatával egyetért, azzal a módosítással, hogy 
a Pénzügyi szó legyen benne a Városgazdálkodási Bizottság elnevezésében és az ügyrend 
menjen át a kulturálishoz. 
 
Mikesy Tamás: Egyébként egyetért Bártfai István javaslatával, Zeller Tibor módosító 
javaslatával együtt. Azért jó a 3 bizottság, mert a képviselők így egyenlő terhet viselnek. 
 
Abonyi Géza: Tehát a javaslat most a konszenzus alapján 3 bizottságról szól: 1. 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, 2. Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi és Pénzügyi Bizottság, 3. Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság. 
A tagokra vonatkozó javaslat a képviselők jelentkezései szerint a következő:  
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság: Dr Balázs Mária Anna, Kiss Károly. 
Városgazdálkodási, Idegenforgalmi és Pénzügyi Bizottság: Bártfai István, Zeller Tibor, Bálint 
Zsolt, Kiss Károly, dr Balász Mária 
Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság: Mikesy Tamás, Bálint Zsolt, Kiss Károly 
Kérte, aki ezzel a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
217/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Bizottságok létrehozásáról 
döntött:  
 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 
tagjai: - dr Balázs Mária Anna 

- Kiss Károly 
 
Városgazdálkodási, Idegenforgalmi és Pénzügyi Bizottság 
tagjai: -    Bártfai István 

- Zeller Tibor 
- Bálint Zsolt 
- dr Balázs Mária 
- Kiss Károly 

 
Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság 
tagok: -     Mikesy Tamás 

- Bálint Zsolt 
- Kiss Károly 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 
5. tsp: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Felkérte Nagy László pénzügyi osztályvezetőt a tájékoztatásra. 
 
Nagy László: Röviden ismertette az előterjesztést. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy tudomása szerint az önkormányzat a 2010-es költségvetését 
egyébként is hitelfelvétellel tervezte. Ezeket a hiteleket az önkormányzat már felvette. 
 
Nagy László: Van egy folyószámlahitel, ami még nincs teljesen kimerítve, illetve a 
beruházási hitel még nem került felvételre. 
 
Mikesy Tamás: 3 hónapon belül a kintlévőségből, amely most számításai szerint 75 millió 
forint, mennyi fog befolyni? 
 
Nagy László: Véleménye szerint ennek kb. a 60%-a, tehát kb. 42 millió forint. Remélhetőleg 
december 31-ig nem lesz már bérhitel és 10 millió forint likvidhitel lesz, melynet 2011 
márciusában kell meghosszabbítani, amennyiben szükség lesz rá. 
 
Bártfai István: Kíváncsi lenne rá, hogy a költségvetés jelenleg hogyan áll, ezért örült volna 
neki, hogy ha megkapják a költségvetést. 
Mi a biztosíték arra, hogy az adókintlévőségek bejönnek? 
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Nagy László: A kintlévőségekkel kapcsolatban elmondta, hogy a felszólításokban rövid 
határidőt szabtak meg és a jövő hét folyamán elindulnak a letiltások, illetve a behajtás. 
 
Abonyi Géza: Összegezte, hogy az átadás átvételkor 40 millió forintos kötelezettség, szállítói 
tartozás volt, az 50 milliós hitelkeretből 1 millió forint áll rendelkezésre. A 12 millió forintos 
bérhitel üres volt, a befolyó bevételekből jelenleg ennek a feltöltése folyik, mert ennek magas  
a kamata. Utána történhet az 50 milliós hitelkeret feltöltése, amely talán ebben az évben 
rendeződni is fog. Ezen kívül sajnos valóban nagyon sok számla kifizetésre vár. Tudva levő, 
hogy a normatívák nagyon alacsonyak, az adókintlévőség is egy jelentős tétel, de ezeknek a 
behajtása most komolyan elfog kezdődni, hiszen erre nem igazán volt gyakorlat ez idáig. 
Mivel ezt a képviselők jelezték a költségvetés természetesen a képviselők rendelkezésére áll, 
a következő ülésre. 
 
Bálint Zsolt: Mennyit kellene most kifizetni? 
 
Nagy László: November elejéig kb. 40 milliót. 
 
Bálint Zsolt: Pontosan meg kellene határozni, hogy mi az, ami még nincs kifizetve. 
 
Abonyi Géza: Erről természetesen készíteni fog a pénzügy egy kimutatást. 
 
Bártfai István: Ő is kérte, hogy a kifizetetlen állományról legyen egy pontos összesítés. 
 
Kiss Károly: Elmondta, ő személy szerint nagyon borúsan látja az önkormányzat jelenlegi 
pénzügyi helyzetét, és sok dologról nem is volt tudomása pénzügyi bizottsági elnökként, sok 
minden csak most derült ki az átadás-átvételkor. Véleménye szerint a kiadásokat nagyon 
vissza kell fogni. Javasolja, hogy ezután tárgyaljon a képviselő-testület minden hónapban a 
pénzügyi helyzetről, a költségvetés állásáról és természetesen a kintlévőségek behajtására 
erősen rá kell menni. A jövőben azt a keretet is felül kell vizsgálni, amit a jegyző adhat saját 
dolgozónak, mert ott is úgy történt korábban 2 dolgozónak 5-500 ezer forintos kifizetés, hogy 
a testület nem tudott róla. 
 
Balász Mária: Elmondta, hogy ő is egy részletesebb költségkimutatást szeretne megismerni. 
 
Nagy László: Tájékoztatta a testületet, hogy a TEUT pályázat miatt az útfelújítások kapcsán 
30 millió forint ki lett fizetve saját forrásból, ez azonban sajnos nagyon elvitte a költségvetést. 
De hozzátette testületi döntés nélkül kifizetés nem történt! 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy valóban az EU-s pályázatok miatt most egy kényszerpályán 
van az önkormányzat, a likviditási helyzet nagyon rossz, de természetesen a pénzügy által egy 
teljes körű tájékoztatást fog kapni a testület.  
 
Bártfai István: Nyomatékosan kérte, hogy a jövőben minden adat legyen hozzáférhatő a 
képviselők számára. 
 
Nagy László: Elmondta, hogy minden hónap 20-a után havi beszámolót tud adni a pénzügy a 
testületnek, kivéve a január és február hónapokat. 
 
Zeller Tibor: Úgy gondolaj, hogy sajnos most egy olyan helyzet van, amit megörökölt ez a 
testület az előző önkormányzattól. sajnos a bevételek jelenleg a működési kiadásokat sem 
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fedezik, ezért véleménye szerint azon az úton kellene elindulni, hogy a kiadásokat hogyan 
lehetne visszaszorítani és a bevételeket hogyan lehetne emelni. Ezért felkéri a polgármestert, 
hogy intézkedjen a kiadások csökkentése végett. A havonta történő pénzügyi beszámolóval 
egyetért. 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint pénzügyi tartalék az elmúlt időszakban megkötött 
szerződésekben lehet, ezért véleménye szerint ezeket kellene felülvizsgálni, tehát a testület elé 
fognak kerülni ezek a kérdések újratárgyalásra. Úgy gondolja, hogy először a bizottságok 
megtárgyalhatnák ezeket, aztán később a testület dönt.  
 
Bártfai István: Ezzel egyetértett és javasolta, hogy ezeket még idén, legkésőbb decemberig 
vizsgálják felül. 
 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás nem volt a napirend vitáját lezárta. 
 
6. tsp: OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási célhitel felvétele I. 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy neki meglehetősen nagy problémája van az előterjesztéssel, 
mert úgy érzi, hogy információhiány miatt nem tud dönteni egy ilyen nagy horderejű 
kérdésben, mint a hitelfelvétel. Ezt részletekben menően meg kell beszélni, illetve szükséges 
megismerni a hátteret és hogy mennyi terhet ró ez a jövőben az önkormányzatra. 
 
dr Balázs Mária: Osztotta Mikesy Tamás véleményét. 
 
Nagy László: Elmondta, hogy ez tulajdonképpen egy rendelkezésre tartást jelent, melyet az 
OTP 3 évig biztosít. Nem kötelező felhasználni, rendelkezésre tartási díjat sem kell fizetni és 
testületi döntés nélkül le sem hívható belőle egyetlen fillér sem. Tehát a hitel rendelkezésre 
tartása nem kerül semmibe, viszont az eddig lefolytatott közbeszerzési eljárás 10 millió 
forintba került és a szerződést október 21-én kellene aláírni, ami viszont testületi döntés 
nélkül nem jöhet létre. 
 
Bálint Zsolt: Ő is osztja Mikesy Tamás véleményét. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy a TEUT pályázatra saját erőből kifizetett összeget le kellene 
ebből hívni és ez már jelentős könnyedséget jelentene a költségvetés jelenlegi helyzetében. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az elhangzottak alapján a határozati javaslatot pontosítani 
szükséges, mert ő nem akarja megakadályozni a dolgot, csak szeretne tisztán látni. Nem érti, 
hogy miért kell jelzálogjogot bejegyezni. 
 
Abonyi Géza: Mert természetesen a bank biztosítani akarja magát. Elmondta, hogy ez a téma 
is sajnos most egy kényszerhelyzet, mert örökül kapta a testület az előzőtől.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy ő elfogadja ezt a helyzetet, de kéri, hogy a határozati javaslat 
legyen pontosítva, részletezve. 
 
Abonyi Géza: A képviselők kérésének megfelelően megkérte Nagy Lászlót, hogy pontosítsa 
a határozati javaslat szövegét, és később visszatérnek a döntésre. 
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7. tsp: OTP Bank Nyrt-vel kötendő kártalanítási célhitel felvétele I. 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést.  
 
Képviselői kérésre e napirend döntésére később térnek vissza, mert tisztázni szükséges s hitel 
futamidejét.  
 
Abonyi Géza: Tekintettel arra, hogy a Rákóczi  utcai útépítés napirendi ponthoz megérkeztek 
az érintettek, ezért javasolja a napirend módosítását, e napirend előrehozásával, kérte a 
testületet, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
218/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rákóczi utca 254 hrsz-ú út 
kiépítésének ügye” című napirendi pontot, a napirend módosításával 8. napirendként 
tárgyalja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
8. tsp: Rákóczi utca 254 hrsz-ú út kiépítésének ügye 

Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (szóbeli) 
 
Abonyi Gáza: Előrebocsátotta, hogy nagyon szerencsés lenne, ha ma döntés születhetne 
ebben a vitás kérdésben.  
Felkérte Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági főelőadót, hogy röviden ismertesse az által 
összeállított anyagot. 
 
Szalayné Éliás Ágnes: Elmondta, hogy igyekezett részletesen összeállítani egy leírást a 
közműfejlesztéssel kapcsolatban, valamint Bagi Péter építési engedélyével kapcsolatosan, 
mely írásban kiküldésre került a geotechnikai szakvéleménnyel együtt. Amennyiben kérdés 
van, arra szívesen válaszol. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy annak ellenére, hogy megpróbálta átolvasni a teljes 
dokumentációt, de ennek ellenére nagyon nehéz a helyzete a testületnek, hiszen itt egy olyan 
megoldást kellene találni, ami mindenkinek megfelelő lenne, viszont  valószínűleg mindenki 
érdeke egy kicsit sérülni fog. Elmondta, hogy véleménye szerint ezt a problémát már 3 évvel 
ezelőtt egyszerűen kezelni lehetett volna és nem fajult volna idáig a dolog, ezért a hivatal 
felelőssége nagy ebben az ügyben. Ez véleménye szerint nem pusztán vízelvezetési kérdés. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, a vízelvezetést elsődlegesen meg kell oldani ez nem kérdés, az 
összes többi ezután jöhet.  
Ezt követően lehetőséget adott az érintetteknek a hozzászólásra. 
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Schneider Ferenc: Ismertette álláspontját és elmondta, hogy véleményt fog kérni a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságtól, a Vízügyi Hatóságtól, valamint a Duna Ipoly Nemzeti Parktól. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint a vízelvezetés megoldása valóban fontos kérdés, viszont, 
ha ez az út szilárd burkolatot kap, akkor félő, hogy megnövekszik a forgalom. Elmondta, jó 
lenne egy konkrét műszaki javaslat a megoldásra vonatkozóan, és a tervező valamint a 
kivitelező vállalja a garanciát, mert ebben a kérdésben ő így nem tud dönteni. Ezért javasolja, 
hogy polgármester úr kérjen fel egy mérnök szakembert a Pilisi Parkerdőtől, - mert számos 
ilyen jó szakember van, akik értenek az ilyen jellegű problémákhoz – aki átvehetné a 
tárgyalást az önkormányzattól, mint egy mediátor és dolgozzon ki egy javaslatot, amiről a 
testület dönthet. 
 
Abonyi Géza: Elfogadta Mikesy Tamás javaslatát. 
 
Schneider Ferenc: Elmondta, ő csak annyit kér, hogy vízelvezetés címén ne út épüljön, mert 
ahhoz nem járul hozzá, de alapvetően párbeszédre kész a megoldás megtalálása érdekében. 
 
Bagi Péter: Elmondta, ő is örülne annak, ha szakértő venné kezébe az ügyet, 
együttműködéséről biztosította a jelenlevőket. 
 
Abonyi Géza: Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felveszi a kapcsolatot a Pilisi Parkerdővel 
ez ügyben és szakértőt fognak felkérni. 
Ezzel e napirend tárgyalását bezárta és szünetet rendelt el. 

 
Szünet után: 
 

Abonyi Géza: Javaslatot tett a jegyző helyettesítési jogviszony megszűntetése című napirend 
előre vételére, hogy a helyettes jegyző úr ezután távozhasson. Kérte, aki a napirend 
módosítással egyetért, ezt jelezze! 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
219/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyettes jegyző jogviszony 
megszűntetése” című napirendi pontot, a napirend módosításával 9. napirendként 
tárgyalja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. tsp: Helyettes jegyző jogviszony megszűntetése 

Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. 
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Dr Kőszegi Géza: Röviden összefoglalta és értékelte a helyettes jegyzőként hivatalban töltött 
1 évét és további jó munkát sok sikert kívánva a Képviselő-testületnek. Kérte a testületet, 
amennyiben módjuk van rá támogassák azon kérelmét – tekintettel a hirtelen megváltozott 
helyzetére – hogy pénzjutalomban részesítsék.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy alakuljanak át zárt üléssé ezen napirendi pont tárgyalására. 
Kérte, aki ezt támogatja, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
220/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyettes jegyző jogviszony 
megszűntetése című napirendet zárt ülés keretében tárgyalja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

A zárt ülés után: 
 
Ennek a napirendi pontnak van egy másik határozati javaslata is, melyet szintén tartalmaz az 
előterjesztés. Ez tulajdonképpen a jegyző asszony munkába állásának tudomásul vételéről, 
illetve ebből következően a helyettes jegyző úr jogviszonyának megszűntetéséről szól. Mivel 
a témával kapcsolatban kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki az előterjesztésben 
szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
222/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel tudomásul veszi Eőryné dr. 
Mezei Orsolya jegyző ismételt munkába állását 2010. november 16.-tól kezdődően, 
amely alapján  dr. Kőszegi Géza helyettes jegyző határozott időre szóló közszolgálati 
jogviszonya 2010. november 15.-én megszűnik.  
 
Egyidejűleg elhatározza, hogy dr. Kőszegi Gézát jelen határozat elfogadásától 
kezdődően a jogviszony megszűnésének időpontjáig terjedő időszakra, azaz 2010. 
október 19.-től november 15.-ig  felmenti a munkavégzési kötelezettség alól.  
 
A Képviselő-testület megbízza – a jegyző felett egyéb munkáltatói jogokat gyakorló – 
Abonyi Géza polgármestert, a munkakör átadás-átvételével kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. Különös tekintettel a használatra átadott eszközök 
visszaszolgáltatására, illetve a pénzügyi elszámolásra. 
 

Határidő: 2010. november 15. 
Felelős: Abonyi Géza polgármester 
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10. tsp: OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási célhitel felvétele II. 

Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Idő közben a megbeszélteknek megfelelően elkészült a beruházási célhitel 
pontosított határozati javaslata, melyet ismertetett. A hitel megszavazása egy lehetőség, 
amennyiben ebből le kívánnak hívni, ahhoz úgyis ismételt testületi döntés szükséges. A 2. 
számú határozati javaslat az 5 db útfelújítás önrészének lehívását jelenti. 
Kérte, hogy először az I. számú határozati javaslatról döntsenek, aki elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
223/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
1.  Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete 27.500.000,- Ft összegű  OTP 
Bank Nyrt. által biztosított hitelkeret biztosítását elfogadja. 
 - ÖKIF hitel biztosítása a 2. hitelcéloknak megfelelő beruházásokhoz 
 - a hitelkeret végső lejárata 2030 október 20 

- a hitel biztosítékai a Visegrád 85, 84/1, 81/2, 83/3, 78, 73/1, 70/1, 69/1, 71/1 hrsz. 
ingatlanok  

 
2.   Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete 30.000.000,- Ft összegű  OTP 
Bank Nyrt. által biztosított hitelkeret biztosítását elfogadja. 
 - ÖKIF hitel biztosítása a 1.4, 8.6, 8.4 hitelcéloknak megfelelő beruházásokhoz 
 - a hitelkeret végső lejárata 2030 október 20 

- a hitel biztosítékai a Visegrád 85, 84/1, 81/2, 83/3, 78, 73/1, 70/1, 69/1, 71/1 hrsz. 
ingatlanok  

 
3.   Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete 200.000.000,- Ft összegű  OTP 
Bank Nyrt. által biztosított hitelkeret biztosítását elfogadja. 

- Visegrád Város Önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő 
beruházási célok finanszírozása 

 - a hitelkeret végső lejárata 2030 október 20 
- a hitel biztosítékai a Visegrád 85, 84/1, 81/2, 83/3, 78, 73/1, 70/1, 69/1, 71/1 hrsz. 
ingatlanok  

 
4.   Visegrád Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy 1-3 pontokban szereplő 
hitelkeret felvétele esetén a hitel visszafizetésére és a  mindenkori éves adósságszolgálat 
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.  
 
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, az ügylet egyéb 
feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint 
a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtételére. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: folyamatos 
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Abonyi Géza: Kérte, aki a II. számú határozati javaslatot elfogadja, tehát a 15 millió forint 
lehívását, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
224/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a 27.500.000 Ft-os hitelkeretből (ÖKIF 2.1) a megvalósult utca felújítások kifizetett 
15.505.513 Ft önrészét lehívja. 
 

Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: folyamatos 
 

11. tsp: OTP Bank Nyrt-vel kötendő kártalanítási célhitel felvétele II. 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Erre a napirendi pontra azért volt szükséges visszatérni, mert nem volt 
tisztázott a futamidő. 
 
Nagy László: Elmondta, hogy a futamidő korlátlan, mint a folyószámla hitelnél, tehát ezt 
folyamatosan lehet visszafizetni. A pénz egyébként nem kerül a hivatal számlájára, vagy meg 
kell adni a kártalanítandók számlaszámlájára. 
 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a testületet, kérte, aki a 
napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
225/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
1.  Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete 23.912.040,- Ft összegű  hitel  
OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
 
A hitel célja:  23.912.040,-Ft kártalanítási összeg kifizetése két magánszemély részére a 
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal B-3103/4/2009. számú 
határozata alapján 
 
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, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 
a vagyonkataszeri ingatlan nyilvántartásban 78. és 79. helyrajzi szám alatt 
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nyilvántartott, ...2025 Visegrád, Fő út 30. című, ....lakóház és udvar.... megnevezésű 
forgalomképes ingatlanán a kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes 
teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi 
jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat alapítsanak.  
A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, a felet 
korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét. 
 
4. 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 költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
5. A képviselőtestület 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.  
 

6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a 
hivatkozott ingatlanra (ingatlanokra) a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat 
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: ülés követően azonnal 
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy mivel a pályázatokról szóló tájékoztatás napirendhez 
meghívott vendég van, ezért ezt vegyék előre, napirend módosítással, kérte, aki ezt elfogadja, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
226/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Folyamatban lévő pályázatokról 
szóló tájékoztató” című napirendi pontot, a napirend módosításával 12. napirendként 
tárgyalja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12. tsp: Folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Felkérte Tegzes Dánielt a Visegrád Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy az 
írásbeli előterjesztés egészítse ki néhány információval. 
 
Tegzes Dániel: 4 nagyobb pályázat van, melyre a VVF Kft fel lett kérve, hogy kezelje. Ebből 
két elnyert pályázat van, az egyik a Csekő ház, a másik az óvoda felújítás. Ennek az 
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előkészítő munkálatai elkezdődtek, a kiviteli tervek készülőben vannak. A másik két pályázat 
az árvízvédelmi és a városközpont, melyek két fordulós pályázatok. Az árvíz esetében a 
második forduló benyújtási határideje néhány héten belül esedékes, de ezt nagyrészt az Aditus 
Kft. végzi. A városrehabilitációs pályázatban a városháza, díszterem és a moziköz, valamint 
egy piactér kialakítása szerepel. Itt 1 hónapon belül kellene benyújtani a második fordulós 
pályázatot. Jelen pillanatban az ún. útvonaltervezésre benyújtottak egy kérelmet a 
közreműködő szervezethez, hogy egy kis időt nyerjenek, erre még nem érkezett válasz.  
 
Abonyi Géza: Megkérte Dobó Istvánné óvodavezetőt, hogy az óvoda felújítás pályázatról 
mondja el információit. 
 
Dobó Istvánné: Elmondta, hogy az óvoda műszaki állapotán lenne mit felújítani, illetve 
igazából szükség lenne bővítésre is, a tárgyi feltételek javítására. Ugyanakkor tudni kell, hogy 
az esetleges bővítés során még jelentős költségek is jelentkezni fognak, mint például az erdei 
iskolába történő átköltözés A csoportbővítés 5 fő dolgozói létszámnövekedést is vonna maga 
után. Amikor a lehetőséget megpályázták, akkor még úgy volt, hogy 2012-től a 2,5 éveseket 
is fel kell majd venni. Véleménye szerint átgondolandó az egész pályázat, mivel nagy 
költséggel járna és nem is lesz igazán megfelelő óvoda a bővítés után sem.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint, ahhoz, hogy minden pályázatot át tudjanak nézni, ahhoz a 
terveket is ismerni szükséges. 
 
Kiss Károly: Át kell gondolni, hogy melyik pályázaton mit kellene áttervezni, átalakítani, 
átdolgozni. 
 
Tegzes Dániel: Elmondta, hogy a kifizetetlen számlák miatt egyre nehezebb munkára kérni a 
tervezőket és a projekt csapatot, mert eddig csak a fele számla lett nekik kifizetve. 
 
Kiss Károly: Az önkormányzat nem akarja eltagadni ezeket a dolgokat, ezek természetesen 
kifizetésre kerülnek, de racionalizálásra biztosan szükség lesz a pályázatok tekintetében. És 
ebben kéri a koordinációt, együttműködést. 
 
Mikesy Tamás: Ahhoz, hogy itt tisztán lásson a testület, ahhoz pontos pénzügyi számításokra 
van szükség. Egyébként nagyon szkeptikus a pályázatokkal kapcsolatban, úgy, hogy nem 
látják a terveket. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint most kell ezeket a pályázatokat meglépni, mert ezek soha 
vissza nem térő alkalmak. A Városháza jó lenne, ha megépülhetne, mivel ez legalább egy 
minimális városi jelleget adhatna a településnek és esetleg elindíthatna egy beruházási kedvet 
is. Természetesen át lehet gondolni, hogy esetleg milyen más funkciókat találjanak ki, ami 
esetleg gazdaságosabb üzemeltetést eredményezhet. A másik nagyon fontos pályázat az 
árvízvédelmi, az nem kérdés, hogy meg kell, hogy épüljön. 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy bizottság üljön le a szakértőkkel és nézzék át alaposan a 
pályázatokat. 
 
Abonyi Géza: Egyetértett a javaslattal, így javasolta a bizottsági ülés időpontjának 
meghatározását, majd ezután a testület dönthet. 
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A Képviselő-testület konszenzusra jutott abban, hogy a folyamatban lévő pályázatok 
tekintetében 2010. október 26-án kedden 17 órakor a Városfejlesztési Bizottság ülést tart, 
melyen a meghívott szakértőkkel együtt, áttekintik konkrét pénzügyi finanszírozási tervet, 
valamint a pályázatok terveit. 
 

13. tsp: Polgármester tájékoztatója az átvett folyamatban lévő ügyekről 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Rövid tájékoztatást adott az átadás-átvétel menetéről, a folyamatban lévő peres 
ügyekről, az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. 
 
A Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást. 
 

14. tsp: Polgármester tájékoztatója a átadás-átvétel óta történt eseményekről 
Előterjesztő: Abonyi Géza polgármester (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Röviden kiegészítette a írásbeli tájékoztatását. 
 
A Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatást, egyöntetűen kérték, hogy a Zách K. utca 
problémáit a hivatal garanciális munka keretében próbálja meg megoldani. 
 

15. tsp: Egyebek 
 

- A vörösiszap károsultjainak megsegítése 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést, kérte a testületet támogassák a kezdeményezést. 
Természetesen nyugtát kap mindenki és a pénz nem folyik be az önkormányzat számlájára. 
Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
227/2010 (X.19.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja a  vörösiszap-katasztrófa 
károsultjainak megsegítésére adományok gyűjtését Visegrádon. 
 

Felelős: Abonyi Géza polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Képviselői kérések 

 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy az iskolabusz reggeli parkolására találjanak valami más megoldást, 
mert komoly akadályokat okoz a Rév utca forgalmában, a reggeli órákban. Valamint javasolta 
az iskolabusz bérleti díjainak átgondolását, hogy például a visegrádi óvodásoknak sem kelljen 
érte sokat fizetni, amikor úszásra viszik őket.  
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Abonyi Géza: Elmondta, hogy már egyeztetett Petőcz Lászlóval az iskolabusz 
üzemeltetésével kapcsolatban, egyetértettek abban, hogy kifognak dolgozni egy részletesebb 
szabályzatot. Az iskolabusz elsősorban az iskola kiszolgálására van, de természetesen a 
számokat át lehet gondolni. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban a Petőcz Lászlóval már ő is felvette a 
kapcsolatot és közösen ki kell dolgozni egy új szabályzatot. 
 
Bártfai István: Kérte a Település Rendezési Terv 2003 előtti, a 2004-es, valamint a 2009-es 
módosításainak anyagát, a strand eladásáról szóló szerződést, továbbá a kút bérbeadásáról 
szóló szerződést. Nézzenek utána, hogy rendesen fizeti-e a Castrum a díjakat? Ezen kívül 
utána kellene nézni, hogy a bank üdülő fejlesztésével mi a helyzet. 
 

- Mezei Anna levele  
 
Mikesy Tamás: Megköszönte Mezei Annának a volt Népjóléti Bizottság példaértékű 
munkáját. 
 

- Felbert Mihály levele 
 
Abonyi Géza: Felbert Mihály írt egy javaslatokról szóló levelet, amennyiben a testület a 
jövőben tárgyalja ezek közül valamelyiket is, akkor meghívottként részt vehet a testületi 
ülésen. 
 
Mikesy Tamás: Idén augusztus 20-án elmaradt a tűzijáték, mondván, hogy az erre 
elkülönített összeget átutalják az árvízkárosultaknak, ez megtörtént már? 
 
Nagy László: Nem. 
 
Abonyi Géza: Ettől függetlenül ez az összeg, mivel meg lett szavazva, mindenképpen oda 
kerül.  
Mivel több hozzászólás nem volt, a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Abonyi Géza         dr Kőszegi Géza 
 polgármester               h. jegyző 
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épületének áttervezése 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. A napirend módosítására vonatkozóan egyéb 
javaslat nem volt, ezért kérte, aki az ülés napirendjét elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
228/2010. (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja az ülés napirendjét. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

1. tsp: Bizottsági tagok és elnökök választása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy az elmúlt ülésen a testület kialakította a bizottsági struktúrát, 
de a tagokat és az elnököket, valamint a külsős tagokat is a testületnek kell megválasztania. 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy mely bizottságokba mely képviselő jelezte részvételi 
szándékát az elmúlt alaklommal, ezért javasolta, hogy ennek megfelelően sorban szavazzanak 
a tagokról. Kérte, aki dr Balázs Mária Anna Egészségügyi Bizottsági tagságával egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
229/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete dr Balázs Mária Annát az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Kiss Károly Egészségügyi Bizottsági tagságával egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
230/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Kiss Károlyt az Egészségügyi, 
Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy a Városgazdálkodási Bizottságba mégsem kíván részt venni. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Zeller Tibor Városgazdálkodási Bizottsági tagságával, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
231/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Zeller Tibort a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Bálint Zsolt Városgazdálkodási Bizottsági tagságával, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
232/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Bálint Zsoltot a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki dr Balász Mária Anna Városgazdálkodási Bizottsági tagságával, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
233/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete dr Balázs Mária Annát a 
Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Kiss Károly Városgazdálkodási Bizottsági tagságával, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
234/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Kiss Károlyt a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Városgazdálkodási Bizottság elnöke Zeller 
Tibor legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
235/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Zeller Tibort a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság elnökévé választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki Mikesy Tamást a Kulturális Bizottság tagjává választja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
236/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Mikesy Tamást a Kulturális, 
Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Bálint Zsolt: Jelezte, hogy nem kíván részt venni a Kulturális Bizottságban. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Bártfai István Kulturális Bizottsági tagságával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
237/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Bártfai Istvánt a Kulturális, 
Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért Kiss Károly Kulturális Bizottsági tagságával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
238/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Kiss Károlyt a Kulturális, Oktatási, 
Sport- és Ügyrendi Bizottság tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Bártfai István: Mikesy Tamást javasolja a Kulturális Bizottság elnökének. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy Mikesy Tamás legyen a Kulturális Bizottság 
elnöke, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
239/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Mikesy Tamást a Kulturális, 
Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnökévé választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Előzetesen történtek javaslatok a külsős bizottsági tagságokra is ennek 
megfelelően, kérte, hogy erről is döntsön most a testület.  
Kérte, aki egyetért azzal, hogy Lelkes László a Városgazdálkodási Bizottság külsős tagja 
legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
240/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Lelkes Lászlót a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság külsős tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy Máthé Gábor a Városgazdálkodási Bizottság 
külsős tagja legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
241/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Máthé Gábort a Városgazdálkodási, 
Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság külsős tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

- Dr Balázs Mária Anna képviselő megérkezett az ülésterembe –  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy Sinka Zoltán a Városgazdálkodási Bizottság 
külsős tagja legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 3 igen, 3 nem és 1 
tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

242/2010 (XI.02.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete nem ért egyet azzal, hogy Sinka 
Zoltán a Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság külsős tagja legyen. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy Schüszterl Károly a Városgazdálkodási 
Bizottság külsős tagja legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
243/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Schüszterl Károlyt a 
Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és Pénzügyi Bizottság külsős tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Miután dr Balázs Mária megérkezett az ülésterembe, javasolta, hogy 
döntsenek az Egészségügyi Bizottság elnöki és külsős tisztségéről is. Kérte, aki egyetért azzal, 
hogy az Egészségügyi Bizottság elnöke dr Balázs Mária Anna legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 5 igen szavazattal,  2 
tartózkodás és ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
244/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete dr Balázs Mária Annát az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy az Egészségügyi Bizottság külsős tagja 
Muckstadtné András Enikő legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
245/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Muckstadtné András Enikőt az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális Bizottság külsős tagja Bozóki 
Mariann legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal,  1 
tartózkodással  és ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
246/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Bozóki Mariannt a Kulturális, 
Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság külsős tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Kulturális Bizottság külsős tagja Gróf Péter 
legyen, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 4 igen szavazattal,  3 
tartózkodással és ellenszavazat  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
247/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete Gróf Pétert a Kulturális, Oktatási, 
Sport- és Ügyrendi Bizottság külsős tagjává választja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

2. tsp: A KMOP 4.5.1. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése című pályázat keretében kialakítandó Szociális ellátó 
intézet (Csekő ház) kialakítására benyújtott pályázat visszavonása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. 
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Bártfai István: Elmondta, egyenlőre nem látja tisztán, hogy indokolt-e visszavonni ezt a 
pályázatot, hiszen nem ismerik pontosan a fenntartási feltételeket, például kell-e személyzet? 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ő jobb megoldásnak tartja egy idősek ellátására szakosodott 
rendszer kiépítését, mint azt, hogy ennyi pénzt költsenek ennek az épületnek a fenntartására. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy részletesebb információkra lenne szüksége a pályázatról, 
hiszen nem ismert számára a pénzügyi finanszírozás sem, továbbá a fenntartási költségek 
sem. Illetve az a másik kérdés, hogy van-e kényszer az azonnali visszavonásra? 
 
Abonyi Géza: Nincs kényszer. A pályázati anyag természetesen a hivatalban megismerhető, 
mert terjedelme miatt nem tudja a hivatal sokszorosítani. 
 
Kiss Károly: A Városgazdálkodási Bizottság már tárgyalta ezt a kérdést és meg is szavazta, 
hogy visszavonja a pályázatot. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint az önrész ehhez a pályázathoz kevés és amennyiben azt 
ráfordítják, lenne egy értékes épülete a városnak. Ha fenntartható lenne 5 éven keresztül 
minimális költséggel, úgy, hogy nem lenne kötelező alkalmazottat foglalkoztatni, akkor 
megérné ráfordítani ennyi költséget. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint lehet ezen még gondolkodni, hiszen nem sürgős a döntés. 
Meg kell nézni, hogy mennyi lenne a fenntartási költség és esetleg milyen funkciót lehetne 
még belerakni.  
 
Abonyi Géza: Elkészül erre egy üzemeltetési költségbecslés, mert egyetért azzal, hogy 
vizsgálják meg ezt a kérdést alaposabban. Igényfelmérés is lehetséges az érintett 
korosztályban, bár véleménye szerint erre nem lesz nagy igény.  
 

3. tsp: Tájékoztató az árvízvédelmi mobilgát elemeinek tárolására kialakítandó 
építmény létesítéséről 

Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 
 
Abonyi Géza: Tájékoztatta a testületet, hogy a korábban az mutatkozott megoldásnak, hogy a 
mobilgát eleminek tárolását a Szentendrei Tűzoltóság segítségével oldja meg a város. Sajnos  
időközben az egyeztetések kapcsán kiderült, hogy ez a megoldás mégsem járható, mert 
Szentendre további feltételekhez kötné az őrzést. A pályázati anyagba viszont december 
elejéig meg kell tudni jelölni azt a helyiséget, ahol ezt tárolni kívánja az önkormányzat, vagy 
érvényes engedélyezési tervvel kell rendelkezni. Véleménye szerint Visegrádon nincs jelenleg 
erre alkalmas hely, viszont egy könnyűszerkezetes épület építése jó megoldás lehet és a 
rendőrőrs épülete mögött ez kialakítható is lenne. A kritérium annyi, hogy zárható legyen az 
épület és ne érje nedvesség. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint egy könnyűszerkezetes épület nem lenne nagy költség a 
beruházáshoz képest. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy beérkezett egy ajánlat Benkő Rolandttól, aki egy okleveles 
építészmérnök a könnyűszerkezetes épületre, melynek a bekerülési költsége 20 millió forint 
lenne. 
 



 11 

A Képviselő-testület egyhangúlag amellett foglalt állást, hogy ezt az ajánlatot nagyon soknak 
tartja, ezért bekérnek visegrádi vagy más tervezőktől ajánlatot, a lehető legrövidebb időn 
belül. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a pontos paraméterekről a műszaki irodában lehet információt 
kérni  és annak alapján kérhetnek a képviselők árajánlatokat. 
 

4. tsp: Hitellehívás a pályázati előkészítés kapcsán beérkezett számlák 
kiegyenlítésére 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy kiküldött előterjesztés annyiban módosult, hogy még egy 
pályázati számla hozzájön, 7.312.500 Ft értékben. Ez a cég nem tervezi át a városközpontot, 
amennyiben ez az összeg nem kerül átutalásra nekik.  
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a TDM pályázat tanulmány készítés számlára nem tudja 
támogatni a hitelfelvételt, mert egyrészt úgy tudja, hogy Cseke László ezt az összeget 
kifizette, de ha nem is fizette ki, akkor sem támogatja, mert úgy értelmezte a 257 millió forint 
hitelkeretet, hogy csak a fejlesztési beruházásokra hagyta jóvá a testület. Tehát ezzel az 
összeggel javasolja csökkenteni a hitelfelvétel összegét. 
 
Kiss Károly: Egyetértett Mikesy Tamás javaslatával.  
 
Abonyi Géza: Akkor a határozati javaslat úgy módosul, hogy a felveendő hitelösszeg 16. 812. 
500,. Ft lenne, tehát kéri, aki ennek lehívásával egyetért a hitelkeretből, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
248/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
 
A Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az alább felsorolt tételeket, összesen 16.812.500,- Ft összegben a 257.500 eFt 
hitelkeretből lehívja. 
 
Dr Rubovszky Bt. Funkcióbővítő rehab. Vk. 1.000.000,- 
Geohidro Kft. Talajmechnaikai vizsgálat Vk. 362.500,- 
Öt Polihisztor Bt. Városrehab. pályázat előkészítés 3.125.000,- 
Gap 2000 Kft. Városrehab. pályázat előkészítés 4.850.000,- 
ArchiCollective Bt. Fellegvár Óvoda bővítés engedélyezési terve 162.500,- 
A+Építész Stúdió Kft. Városközpont eng. tervdok. 7.312.500,- 
 ÖSSZESEN: 16.812.500,- 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
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5. tsp: A városközpont fejlesztési pályázat keretében megvalósuló új városháza 
épületének áttervezése 

Előterjesztő: Zeller Tibor Városgazdálkodási Bizottság elnöke (szóbeli) 
 
Zeller Tibor: Az előzetes egyeztetések alapján az önkormányzat azt kérte, hogy a díszterem 
szűnjön meg, ezt a tervezők abszolválták, ezzel minden rendben van, nincs akadálya.  
A piac áthelyezése a díszterem helyére, ezzel az a probléma, hogy jelen esetben a 
Szabályozási Terv alapján akkora piacot kellene építeni, mint amekkora a díszterem 
alapterülete, ez viszont indokolatlanul nagy volna. Így ezzel nem lehet mit kezdeni, ráadásul 
az egészségház udvarán kialakítandó piac olcsóbb lenne és amikor az nem piacként üzemel, 
akkor sétányként funkcionálna a Fő utca és a városháza között. Sajnos az ÁNTSZ-el is újra le 
kellene egyeztetni az új helyszínt, amire most már kevés az idő, ezért véleménye szerint 
kénytelenek elfogadni a korábbi variációt.  
A Mozi közzel az a probléma, hogy költségbe nem valószínű, hogy belefér, továbbá az 
elfogadott terveknek megfelelően le kell bontani azt a házat a jobb oldalon. Annak nincs 
akadálya, hogy ezt áttervezzék, viszont az idő most kevés arra, hogy a közművekkel együtt 
ezt újra engedélyeztessék. Véleménye szerint ezt az önkormányzat akár önerőből is 
megcsináltathatná, egy kb. 2 méteres gyalogútként, a jelenlegi szélességével. Tehát ezt is 
tényként kell elfogadni, így a Mozi köz kikerülne a pályázatból. 
A városháza épületének belső módosításaival nincs probléma, a tervezők elkészítették az ő 
általuk javasolt változatot. Az előtte lévő dísztér módosítása is elkészült, ami a városháza és a 
11-es út között lenne, de nem nyúlna ki egészen a 11-es útig, viszont a maradék helyre egy kis 
park kerülne kialakításra, kis sétáló utakkal. Ennek a térnek a költsége mindennel együtt kb. 
35 ezer Ft/m² lenne.  
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint ez nagyjából tükrözi azt, amit a bizottsági ülésen 
megbeszéltek. Véleménye szerint meg kellene fontolni valamilyen alternatív fűtési-hűtési 
technika használatát majd a városháza épületében, mert az hosszútávon mindenképpen 
megéri. Továbbá javasolta, hogy a kialakítandó dísztéren tervezzenek be egy szökőkutat, 
amire egyszer már megtervezésre is került egy Herkules kúthoz hasonló kút. Amennyiben 
most nem is fér bele a költségvetésbe, akkor a későbbiek folyamán ezzel érdemes lenne 
kalkulálni, hogy egy méltó épülethez méltó szökőkút is kapcsolódjon. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy ezt a tervezők is belevették a tervekbe, úgyhogy ez rendben 
van. 
Elmondta, hogy a tervezők ezt az áttervezést 2.500.000 Ft-ért vállalják, de abban az esetben 
adják át, ha az elmaradt számlájuk kifizetésre kerül.  
 
Miklós Melinda: Felolvasta a határozati javaslatot. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és tartózkodás  nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
249/2010 (XI.02.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városközpont tervmódosításához 
hozzájárul, melynek költségét, 2.500.000 Ft-ot elfogadja. Továbbá egyetért a tervezők 
által javasolt dísztér méreteivel valamint azzal, hogy a Mozi köz  kialakítása kikerül a 
pályázatból.  
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: ülést követően azonnal 
 

6. tsp: Kiss Károly egyéni képviselői indítványa a civil szervezetek és egyesületek 
támogatási rendjének kialakítására 

Előterjesztő: Kiss Károly képviselő (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Ismertette az írásbeli előterjesztését. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy azzal alapvetően egyetért, hogy szabályozva legyen ez a 
támogatási rend, ez jó dolog. Viszont hiányolja azt, hogy nem volt előzetesen bizottság előtt 
ez a téma, ezért úgy gondolja, hogy ez most még döntésre nem alkalmas. Alapvetően sok 
kifogása van a tervezettel kapcsolatban, ebből néhány példa, hogy működésre nem adna 
támogatást csak kulturális programokra. A január beadási határidővel sem ért egyet, inkább 
márciust javasolna, mert ez költségvetés függő, mert a keretet úgyis a költségvetés határozza 
meg. Véleménye szerint a beérkezett pályázatokat nem a pénzügyi, hanem a Kulturális 
Bizottságnak kellene elbírálni. Azt gondolja, hogy az odaítélhető összeget mindenképpen 
keretben kellene meghatározni és azt lehet felosztani a pályázók között. A Sport Egyesületet 
ki kellene venni ebből, mert ők viszonylag nagyobb keretet kapnak egyébként is a 
költségvetésből. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy véleménye szerint a keret meghatározása elhibázott dolog 
lenne, ezzel nem ért egyet, mert kultúrában nem lehet keretben gondolkodni. Meg kellene 
nézni, hogy melyik szervezet milyen programot kínál és aszerint kell finanszírozni őket.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint is keretet kell meghatározni és javasolja, hogy a Kulturális 
Bizottság bírálja majd el és megfontolónak tartja, hogy infrastruktúra fejlesztésre is lehetne 
támogatást adni.  
 
Kiss Károly: Egyetért azzal, hogy tárgyalja meg a Kulturális Bizottság. 
 

7. tsp: Kiss Károly egyéni képviselői indítványa a TDM pályázat megismerésére, 
valamint a VKTME közötti együttműködési szerződés újratárgyalására 

Előterjesztő: Kiss Károly képviselő (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ezzel az előterjesztéssel az a célja, hogy a Képviselő-testület 
megismerje ezt a dolgot és utána kezdeményezni kellene a TDM vezetőségével az 
önkormányzati  támogatási kérdések egyeztetését. Az önkormányzat eddig 10,8 MFt-ot 
biztosított a pályázathoz, illetve a szervezet létrehozásához. Tulajdonképpen itt még az sem 
tisztázott, hogy az együttműködési megállapodás aláírásra került-e vagy sem. Dr Kiss György 
ügyvéd úr is leírta jogi véleményezését, mely az előterjesztés mellékeltében található.  
 
Mikesy Tamás: Egyetért azzal, hogy ezt a témát tisztába kell tenni, de kifogásolja, hogy 
ebben az ügyben sem volt bizottsági tárgyalás. Ezen kívül azt is sérelmezi, hogy az érintettek 
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nem lettek meghívva. A 13 MFt-os éves fenntartási költség sehol nem szerepel, csak a 65%, 
ami tény, hogy nem szerencsés, mert ez tág fogalom, de az tény, hogy 13 MFt-ról sehol nincs 
szó.  
 
Abonyi Géza: Javasolta, hogy ezt a témát a Városgazdálkodási és Kulturális Bizottság 
tárgyalja meg és utána lehet tovább menni ebben a kérdésben.  
 

8. tsp: Egyebek 
 
Kiss Károly: Jelezte, hogy a temetőnél a szelektív hulladékgyűjtő már megint tele van, erre 
oda kellene figyelni, hogy ezt vigyék el. 
 
Bálint Zsolt: A Tölgyfa utca sarkán a homokzsákokat vigyék el. 
 
Mikesy Tamás: Megköszönte a polgármester úr tájékoztatását, amit e-mailben juttatott el a 
képviselőknek, ezt mindenképpen jó dolognak tartja. 
Kérte, hogy a testületi anyagok időben kerüljenek kiküldésre és az előterjesztések 
előkészítésére kicsit nagyobb figyelemmel legyenek.  
Kéri, hogy a Geoszolg Kft. számlája legyen megnézve. 
 
Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy az Eőry és Társa 1.500.000 Ft-os számlája mire lett benyújtva? 
 
Bártfai István: Kérte, hogy a Pro Visegrád Kft. elmaradt 1.200.000 Ft-ját fizessék ki és 
egyébként is rendezni kellene az ilyen jellegű kötelezettségeket. Elmondta, hogy a Sziget 
Egyesületnek is tartozik az önkormányzat 200 ezer forinttal, a homokzsákok kiürítéséért, 
Hadházy Sándor polgármester úrral történt megállapodás és egy testületi döntés értelmében. 
 
Abonyi Géza: Felvetette, hogy ahhoz, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete rövid távon 
javulni tudjon, meg lehetne vizsgálni, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek 
értékesíthetők lennének. 
 
Bálint Zsolt: Kérdezte, hogy az önkormányzat faházának kiadásából származó bevétel hová 
folyik be?  
 
Abonyi Géza: Ennek utána néz és beszámol róla.  
 
Bártfai István: Az ingatlan eladással kapcsolatban javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság 
nézze át a vagyonleltárt.  
 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
Abonyi Géza         dr Kőszegi Géza 
 polgármester               h. jegyző 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   33/2010. 
Határozatok száma:  250-278/2010. (XI. 18.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. november 18-án megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Beszámoló a 2010. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényről 
2. Kártalanítási célhitel felvétel (módosítás) 
3. 2011. évi költségvetési koncepció 
4. Belső ellenőrzés 2011. évi feladat tervének elfogadása 
5.  Szociális ellátó intézet (Csekő ház) kialakítására benyújtott pályázat visszavonása 
6.  Tulajdonosi hozzájárulás Varga Olga kérelmével kapcsolatban 
7. Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása 
8. Ifjúsági Alap II. fordulóra beérkezett pályázatok elbírálása 
9. Egyebek 
- Közmeghallgatás kiírása 
- Petanque pálya létesítési kérelem 
- Múzeum létesítési kérelem 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

 
     Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
     Miklós Melinda 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a meghívóban 
szereplő 2. napirendi javaslatot visszavonja, helyette azonban új napirendként a Kártalanítási 
célhitel módosítása kerülne napirendre. 
 
Mikesy Tamás: Jelezte, hogy szeretné napirendre venni az Ifjúsági Alap II. fordulójára 
beérkezett pályázatok elbírálását. 
 
Abonyi Géza: Mivel a napirendhez egyéb módosító javaslat nem volt, kérte, aki az elhangzott 
módosításokkal a napirendet elfogadja, ezt jelezze! 
 

- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
250/2010. (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét a módosításokkal 
együtt elfogadja. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

1. tsp: Beszámoló a 2010. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényről 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Felkérte ifj. Cseke Lászlót a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
röviden foglalja össze a 2010-es rendezvényt. 
 
ifj. Cseke László: Röviden kiegészítette az írásos beszámolóját. Kiemelte, hogy az idén a 
rendezvény alatt hivatalos minősítők voltak jelen és összességében „jó” minősítést kapott a 
rendezvény nemzetközi viszonylatban, melynek értelmében a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok hivatalosan elfogadott fesztivál lett. E minősítés 2 évig érvényes. A nehéz 
anyagi helyzet ellenére sem kellett az önkormányzatnak pénzügyi támogatásban részesítenie a 
Kft-t. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városgazdálkodási, Idegenforgalmi- és pénzügyi Bizottság a 
Kulturális Bizottsággal közösen megtárgyalta a beszámolót, mindkét bizottság elfogadásra 
javasolja. Hozzátette a jövőben elképzelhető, hogy – amennyiben nem tud a Kft. pályázati 
úton pénzt szerezni - akkor az önkormányzatnak támogatást kell adnia a rendezvény 
lebonyolításához, bár hangsúlyozta, hogy ez csak a legutolsó megoldás lehet.  
 
Abonyi Géza: Gratulált a rendezvény színvonalas lebonyolításához és kéri, hogy a jövőben is 
folytassa hasonló lelkesedéssel és színvonalon ezt a munkát. Kérte, aki a beszámolót 
elfogadja, ezt jelezze! 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
251/2010. (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja a 2010. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékok rendezvényről szóló beszámolót. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- dr Balázs Mária képviselő megérkezett az ülésterembe 
 

2. tsp: Kártalanítási célhitel felvétel (módosítás) 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: A folyamatban lévő kártalanítási célhitel folytatásaként azért van 
szükség egy új határozat meghozatalára, mert, amit korábban elfogadott a testület, az az OTP-
nek nem elfogadható. Néhány mondattal ki kell egészíteni, valamint a terhelhető ingatlan 
módosítása is szükséges a Széchenyi utcai kempingre. Sajnálatos módon nem történt semmi 
ezzel kapcsolatban az elmúlt hónapban, mert a korábbi pénzügyi vezető nem küldte tovább az 
OTP-hez, ezért vált most sürgőssé. 
 
Bártfai István: Ettől még ez az ingatlan fejleszthető lesz? 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Igen, illetve ha bármilyen célja van ezzel a jövőben az 
önkormányzatnak, akkor természetesen lehet az OTP-nél módosítást kezdeményezni. Most 
azért volt célszerű ezt az ingatlant megjelölni, mert erre egyszer már rábólinott az OTP, tehát 
ez így volt most a leggyorsabb és legkézenfekvőbb megoldás.  
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, kérte, aki a elfogadja a II. 
határozati javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
252/2010. (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25.608.140,- Ft összegű hitel OTP Bank 
Nyrt-től történő felvételéről döntött. 
A hitel célja: 25.608.140,-Ft kártalanítási összeg kifizetése, két magánszemély részére a 
Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 40PM-1015/3/2010. számú 
határozata alapján.  
1.1. A hitel futamideje: A szerződés kötéstől számított 5 év 
1.2. A hitel rendelkezésre tartása: A szerződéskötéstől számított 2 évig 
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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, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, az 
ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban 333. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 2025 
Visegrád, Széchenyi u. 7. című, turistaház megnevezésű forgalomképes ingatlanán a 
kölcsönösszeg és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi 
kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési 
tilalmat alapítsanak.  
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, a felet 
korlátlanul rendelkezik és szavatolja az ingatlan kár, per és tehermentességét. 
4. 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 költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
5. A képviselőtestület 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.  
6. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott 
ingatlanra (ingatlanokra) a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint 
a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
    Felelős: Abonyi Géza polgármester 
    Határidő: 2010. november 25. 
 
Abonyi Géza: A korábbi határozat visszavonására is szükség van, kérte, aki ezzel egyetért, 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
253/2010. (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 225/2010. (X.19.) számú 
határozatát visszavonja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. tsp: 2011. évi költségvetési koncepció 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Az írásbeli előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki: megállapításra került, 
hogy a normatív hozzájárulások az idei évhez hasonlóak lesznek. Alapvetően a jövő évben az 
a cél, hogy a költségvetési egyensúlyt megtartsa az önkormányzat újabb hitelek felvétele 
nélkül. Ehhez természetesen újabb bevételi forrásokat is ki kellene használni, ami jelentheti 
például az egyes idegenforgalmi lehetőségek jobb kihasználását. Az átadott pénzeszközök úgy 
kerüljenek átadásra, hogy azok közvetlenül városi érdekeket szolgálnak ki. A kiadásoknál kb. 
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5%-os növekedést lehet figyelembe venni, megfelelő takarékos kihasználással. Tehát itt is az 
ezévi szintet kell megtartani. A hitelállományt csökkenteni kell, mert a kamatterhek egyre 
nagyobbak. Véleménye szerint a koncepció lényegében azonos kiadást feltételezve, új 
bevételi forrásokat feltárva és a lehetőségeket a jelenleginél jobban kihasználva kell, hogy 
létrejöjjön. A fejlesztések tekintetében véleménye szerint a megkezdett beruházások 
folytatása lenne a cél, de további fejlesztések nem finanszírozható.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint az új bevételi források nem jelenthetik ingatlanok 
eladását. Úgy gondolja, hogy bevételt növelni esetleg adóemeléssel lehetne és a spórolásra 
kell a hangsúlyt fektetni. Biztos benne, hogy az igazgatáson rengeteg pénzt lehetne 
megtakarítani. Véleménye szerint a jövőben olyan pályázatokon kellene részt venni, ami 
közvetlenül a város érdekét szolgálja.  
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a cafeteria juttatásoknál vizsgálják meg annak lehetőségét, 
hogy helyi kereskedőknél legyen elkölthető és ez legyen elvként megfogalmazva. Véleménye 
szerint az adókat nem célszerű emelni, viszont a kintlévőségek behajtására nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni. Véleménye szerint az átadott pénzeszközök 10%-os visszalépése nem olyan 
hangsúlyos kérdés, mivel ez nem nagy összeg a költségvetéshez képest. Jó lenne rövid időn 
belül számokban is látni a koncepciót.  
 
Kiss Károly: A koncepció készítésében szívesen segít a leendő pénzügyi vezetőnek.  
Elmondta, hogy a civil szervezetek támogatását 20%-al emelné az ideihez képest. A 
Sportegyesületet és a Polgárőrséget pedig külön soron kell szerepeltetni a költségvetésbe, 
tehát ők ne pályázati úton kapjanak támogatást. El kellene kezdeni azokat a feladatokat leadni, 
melyet már nem bír el az önkormányzat, mint például a gyámhatóság és az építéshatóság. Itt 
fontos, hogy a béreken mennyit lehetne megtakarítani.  
 
Zeller Tibor: A tervezett adóemelés véleménye szerint kibírható lesz a vállalkozóknak, 
viszont az önkormányzatnak ez 4-5 millió többletbevételt jelent. Azonban az 
önkormányzatnak is le kell faragnia a kiadásokból, ezért például a személyi kiadások esetében 
meg kellene határozni egy %-os csökkentést. A dologi kiadásoknál is meg kellene határozni 
ugyanígy egy %-os takarékossági célt. Tehát kéri, hogy a koncepcióba legyen meghatározva 
egy takarékossági cél. Az adók pontos és precíz beszedése pedig elengedhetetlen. Egyébként 
a költségvetési hiány 8% körül van, és véleménye szerint ez nem olyan nagy mértékű, hogy 
akár 2 év után ez 0-ra csökkenjen.  
 
Bártfai István: Véleménye szerint is a személyi kiadások óriásiak, meg kell vizsgálni, hogy a 
nyugdíjba vonulók helyett kell-e új ember helyettük. Szükséges-e ekkora létszámot 
fenntartani és itt érti ez alatt a konyhát is.  
 
Abonyi Géza: A képviselő hozzászólásaira a következőkben reagált: véleménye szerint az 
ingatlanok eladásánál elsősorban olyan telkekre kell gondolni, melyek az önkormányzat 
részére haszontalanok, ezért ezeknek a felmérését el kell kezdeni, ilyen szempontból. A 
bevételi források tekintetében szóba jöhet még a vízkészlet értékesítése, valamint a nagy 
parkolóban parkoló díj beszedése az idegenforgalmi szezonban. A konyhai dolgozók létszáma 
szabályozva van, tehát itt nem lehet létszámot csökkenteni. A díjtételek emelése 
természetesen nem fogja megoldani a költségvetési hiányt, de erre a lehetőségre is gondolni 
kell. A cafeteria helyi felhasználásával egyetért. A %-os takarékossági cél meghatározásával 
egyetért és a költségvetést ennek alapján kell majd összeállítani. Az intézményeken nem lehet 
annyit megtakarítani, mint amennyi megfogható lenne, mert tartani kell egy színvonalat. 
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Valóban vannak olyan feladatok, melyeket meg kell vizsgálni, hogy fenntartja-e továbbra is 
az önkormányzat vagy nem. A személyi jellegű kiadások csökkentése esetében lehetséges az 
átszervezés és racionalizálás, de inkább talán ki kell várni azt, hogy a nyugdíjba vonulók 
helyett belső átszervezéssel oldják meg a betöltetlen álláshelyeket, illetve a meglévő 
dolgozóknak kell a feladatokat észszerűen kiosztani. Tehát ő inkább ebben látja a megoldást.  
Egy lényegében 20 éve működő rendszer átszervezését alaposan át kell gondolni és 
előtanulmányoknak kell ezt megelőzni. Az elhangzott képviselői véleményeket, 
kiegészítéseket elfogadta, a koncepció következő lépésébe belefoglalja a hivatal, de ezt a 
koncepciót kéri, hogy most fogadja el a testület! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
254/2010. (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési 
koncepciót az ülésen elhangzott hozzászólásokkal kiegészítve elfogadja és azt a 
következő évi költségvetési rendelet-tervezet készítés alapjának tekinti. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
4. tsp: Belső ellenőrzés 2011. évi feladat tervének elfogadása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Mivel az anyaggal kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás ne volt, kérte, 
aki elfogadja a tervet, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
255/2010. (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőrzés 2011. évi feladat 
tervét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
5. tsp: Szociális ellátó intézet (Csekő ház) kialakítására benyújtott pályázat 

visszavonása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Abonyi Géza: Az elmúlt ülések egyikén már napirenden volt ez a téma, akkor vissza utalta a 
testület a bizottságnak, azért, hogy az 5 éves fenntartás költségeit alaposan vizsgálják meg. 
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Zeller Tibor: A Városgazdálkodási Bizottság javasolja a pályázattól való elállást, mert a 
feltételek várható mértéke (kb. 10 MFt)  nagy terhet róna az önkormányzatra, a költségvetés 
nem bírná el. Továbbá véleménye szerint nem is lenne rá akkora igény. Az ingatlan esetleges 
értékesítését  meg kellene vizsgálni , úgy hogy a város részére a „községkert” megmaradjon. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a pályázat visszavonásával 
egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
256/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat középtávú céljait, valamint a társadalmi igényeket figyelembe véve, a KMOP-
4.5.1-09-2009-0029 azonosító számú „ Szociális alapellátás fejlesztése Visegrád Városában” 
című tervezett projekt a jelenlegi gazdasági helyzetben nem élvez elsődleges prioritást az 
alapvető funkciók finanszírozásával szemben, így a projektet nem kívánja megvalósítani, 
ezért felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződéstől való elállás kezdeményezésére. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
6. tsp: Tulajdonosi hozzájárulás Varga Olga kérelmével kapcsolatban 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: A Városgazdálkodási Bizottság javasolja a hozzájárulás megadását, 
önkormányzati érdeket nem sért. 
 
Bártfai István: Javasolja a Bizottságnak, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az 
Újhegyen építsenek ki egy gerincvezetéket, mert az későbbiekben még akár bevételt is jelnhet 
az önkormányzatnak a rákötésekből. 
 
Zeller Tibor: Meg fogja vizsgálni a bizottság ennek lehetőségét.  
 
Abonyi Géza: Egyéb hozzászólás nem lévén, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 

257/2010 (XI.18.) számú 
HATÁROZATA 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 882 hrsz-ú 
ingatlanon kereszt- illetve hosszanti irányban magán tulajdonú vízvezeték kiépítése  
valósuljon meg, tulajdonosi hozzájárulását megadja, a munkák elvégeztével az út eredeti 
állapotának visszaállításával. A munkák megkezdését és befejezését az építtető köteles az 
Önkormányzatnál bejelenteni, a Hivatal részéről a munkát id. Schüszterl Károly vegye át. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
7. tsp:  Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Bártfai István: Véleménye szerint a differenciálás nem megfelelő mértékű a bizottsági 
javaslatban. Nagyobb differenciát kellene alkalmazni. Ennek megfelelően javaslata a 
következő: 
30.000 Ft/fő alatti jövedelem esetén: 6.000 Ft 
30.000 – 40.000 Ft/fő közötti jövedelem esetén: 5.000 Ft 
40.000 – 50.000 Ft/fő közötti jövedelem esetén: 3.500 Ft 
50.000 – 60.000 Ft/fő közötti jövedelem esetén: 2.500 Ft 
60.000 – 70.000 Ft/fő közötti jövedelem esetén: 1.500 Ft 
70.000 Ft/fő jövedelem fölött: 1.000 Ft 
A keret összeg így 70.500 Ft-ra jönne ki.  
 
Dr Balázs Mária: Elmondta, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy nem minden esetben tükrözi 
a valóságot a bevallott jövedelem, ezért a bizottság a gyermekekre nézve ezt a javaslatot 
tartotta igazságosnak.  
 
Abonyi Géza: Mivel két javaslat van, ezért először a módosító javaslatról szükséges dönteni. 
Kérte, aki Bártfai István képviselő által ismertetett javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal  és 2 
tartózkodással  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
258/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Bártfai István képviselő 
azon javaslatát, hogy a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálását az 
Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság által megállapítottaktól eltérően 
állapítsák meg.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 
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Ezt követően a bizottság által beterjesztett javaslat alapján egyenként szavazott a testület a 
támogatás mértékéről.  
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
259/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Berkesi Gabriellát 4.000,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és  1 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
260/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dubányi Melindát 3.700,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
261/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csímár Kamillát 3.700,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
262/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Enikő Fannit 3.700,- Ft 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
263/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Galszter Beátát  4000,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
264/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gerstmayer Anitát 4.000,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
265/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gróf Kingát  3.700,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
266/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
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Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyurián Zsófiát  3.700,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
267/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Havér Miklóst  4.000,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
268/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ispán Laurát  4.000,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
269/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Koncz Esztert  3.700,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



 13 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
270/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Karaba Márta Alexandrát  3.700,- 
Ft Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
271/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőrösi-Fehér Emesét  3.700,- Ft 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
272/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Esztert  3.700,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
273/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Csilla Kingát  4.500,- Ft 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
274/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Réka Erzsébetet  4.500,- Ft 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
275/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szigeti Anikó Rékát 2.000,- Ft 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
276/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szikszai Ildikót  4.000,- Ft Bursa 
Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és  2 
tartózkodással a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
277/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Ferenc Andrást  3.700,- Ft 
Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjban részesíti. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. tsp: Ifjúsági Alap II. fordulóra beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás a Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke 

 
Mikesy Tamás: Ismertette a Bizottság javaslatát a pályázatok elbírálására vonatkozóan, mely 
szerint a Puer Regius Visegrád íjászkörnek 90. 000 Ft-os támogatást, a Szülői 
Munkaközösségnek az Áprily Hét megszervezésére 170.000,- Ft-os támogatást, a Táncháznak 
30.000 Ft-os támogatást, a Primavera Táncegyüttesnek 110.000 Ft-os támogatást javasol a 
Bizottság. Tájékoztatta a testületet, hogy a Játszoda is kért támogatást, azonban a Bizottság a 
– célt ugyan támogathatónak tartja – azonban a pályázat nem erre lett kiírva, ezért az ő 
kérelmüket elutasította.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a bizottság által javasoltakkal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
278/2010 (XI.18.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Alap II. fordulójára 
beérkezett pályázatok elbírálását a Kulturális, Oktatási, Sport-és Ügyrendi Bizottság által 
javasolt módon állapítja meg, az alábbiak szerint:  
 
PÁLYÁZÓ PÁLYÁZATI CÉL TÁMOGATÁS 
Puer Regius Visegrád „Őszi évadzáró íjásztűz” 

versenysorozat lebonyolítása 
90.000,- Ft 

Szülői Munkaközösség Áprily hét megünneplésére 170.000,- Ft 
Táncház (Szabóné Mayer 
Katalin) 

Szüreti mulatság 30.000,- Ft 

Primavera Táncegyüttes jövő évi tervek 
megvalósítására 

110.000,- Ft 

 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
9. Egyebek 

 
Visegrádi Hírek szerkesztő bizottságának bővítése 
 
Kiss Károly: Felvetette, hogy a szerkesztő bizottságot valamelyik testületi ülésen hallgassák 
meg és az új főszerkesztőt a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Mikesy Tamás: A Kulturális Bizottság következő ülésére napirendre fogja venni ezt a témát 
és utána testület elé is kerül.  



 16 

 
Bártfai István képviselő kérései 
 
Bártfai István: Javasolja, hogy a testület minél előbb alkossa meg az új ciklusprogramját, 
mert kell egy iránymutatás a testületnek, ami mentén haladni tud, hogy ne fordulhasson elő 
olyan dolog, hogy ad-hoc jellegűen halad a munka. Véleménye szerint ez az adóbehajtás, ami 
elindult alapvetően jó irány, csak nem ilyen módon, ahogyan most történt. 

- Hol tart az óvoda pályázat? 
- Az iskolabusz díjtételeit kidolgozták-e már? 
- A Sziget utcai bérlakások bérleti díjainak befolyt összegeit elkülönítve kezeli-e a 

hivatal? 
- Kérte, hogy tegye lehetővé a hivatal, hogy az előző évek költségtérítéseinek 

(üzemanyag költségek, útiköltség térítések) számláit, illetve az arra kifizetett 
összegekbe belenézzen, telefonja kinek van, esetleg kell-e limitálni, ezek a spórolásra 
vonatkoznak.  

- A 36 milliós felújítási költség mi volt idén, a felújítási számlákat szeretné megnézni a 
pénzügyön. 

 
Kiss Károly: Elmondta, hogy az iskolabusz díjtételeit már kidolgozta a buszsofőrrel együtt, a 
bizottság is látta már, de továbbdolgozzák még, mert volt a bizottságnak egy-két észrevétele, 
kifogása.  
 
Abonyi Géza: Bártfai képviselő úr kérdésire az alábbi válaszokat adta: 

- Az óvoda  pályázat halad a maga útján, jövő tavasszal kezdődik a kivitelezés. 
- Az iskolabusz kidolgozott koncepciója a decemberi ülésre kerül a testület elé. 
- A  költségtérítések, telefonköltségek tekintetében a hivatal munkatársai bármikor 

rendelkezésre állnak, be lehet jönni és megnézni a pénzügyön. 
- A 36 millió forintos fejlesztési összeg valóban kérdéses, a könyvvizsgálókkal szeretné 

a beszámolót átnézetni és utána beszámol erről. 
- A település fejlesztési koncepció, illetve ciklusprogram az idén már valószínűleg nem 

tud elkészülni, de jövőre mindenképpen napirenden lesz. 
 
Bálint Zsolt képviselő kérése 
 
Bálint Zsolt: Listát kér a bérelt üzletekről, hogy kinek mennyi a fizetési kötelezettsége, 
illetve elmaradása. 
 
Abonyi Géza: A bizottság következő ülésére elkészül a táblázat. 
 
Mikesy Tamás képviselő kérése 
 
Mikesy Tamás: Felhívta a figyelmet, hogy a visegrádi honlap nagyon lassan működik, ennek 
utána kéne nézni, továbbá időszerű lenne egy új polgármesteri köszöntőt feltenni.  
 
Abonyi Géza: A polgármesteri köszöntő hamarosan elkészül. 
 
Közmeghallgatás kiírása 
 
Abonyi Géza: Az árvízvédelmi pályázatról közmeghallgatás kiírása vált szükségessé, mert a 
pályázat menete ezt írja elő. Ennek megfelelően az ezért felelős cég meg is szervezett egy 
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közmeghallgatást december 2-ra. Ez a felhívás már meg is jelent a Visegrádi Hírekben, de 
úgy gondolja, hogy egy másik témát is hozzá kellene tenni, mégpedig a városközpont 
fejlesztési kérdéseit. 
 
Ezt követően a képviselő-testület arra az egyöntetű véleményre jutott, hogy 2010. december 2-
án 17 órakor a Mozi épületében közmeghallgatást tart. Napirendek 1. Városközpont 
fejlesztése, 2. Árvízvédelmi fejlesztés, 3. Egyebek. A polgármester úr külön levélben fogja a 
visegrádi polgárokat ezzel megkeresni, illetve meghívni a közmeghallgatásra. 
 
Pentaque pálya létesítési kérelem 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a Mátyás Király utcában egy önkormányzati telken szeretne 
egy magánszemély, aki egyébként a harmónia Hotel tulajdonosa, egy ilyen pentaque pályát 
kialakítani. Szépen rendbe tenné a területet, egyesületet hozna létre, tehát így üzemeltetné. 
 
Zeller Tibor: Véleménye szerint, ha valóban nem használja az önkormányzat ezt a területet, 
akkor meg kellene viszgálni, hogy eladhat-e? 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint ez  nem eladható terület. Szerződés kérdése, hogy mennyi 
ideig adja oda az önkormányzat és milyen feltételekkel. Javasolja, hogy a bizottság tárgyalja 
meg ezt a témát. 
 
Múzeum létesítési kérelem 
 
Abonyi Géza: Szintén megkereste egy magánszemély azzal, hogy neves festők képeit 
szeretné kiállítani Visegrádon, amennyiben tudna egy 250-300 m²-es helyiséget biztosítani az 
önkormányzat. 
 
Mikesy Tamás: Ilyen kérés már számos alkalommal volt korábban is, sőt a helyi neves 
művészek is szívesen csinálnának állandó kiállítást, de sajnos mindig ez volt a probléma, 
hogy az önkormányzat nem tudott egy ilyen helyiséget biztosítani. Ha lenne is ilyen helyiség, 
akkor is a helyi művészeket kellene előnyben részesíteni. 
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy irányítsák át az illetőt a Múzeumba.  
 
Abonyi Géza: Több napirend nem lévén a munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Abonyi Géza        Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 



Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   34/2010. 
Határozatok száma:  279-284/2010. (XI. 25.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. november 25-én megtartott nyílt üléséről  

 
 
 
 
 

1. Helyi adórendelet módosítása 
 

2. Szakfeladatok leadása 
 

3. Sziget utcai bérlakások pályáztatása 
 

4. Egyebek 
- Árvízvédelmi beruházás-tulajdonosi hozzájárulási kérelmek (határozat módosítás) 



 

 
 

Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről 
 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

 
     Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
     Miklós Melinda 

 



Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Kérte,a ki a meghívóban szereplő napirendi 
javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
279/2010 (XI.25.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Zeller Tibor Képviselő megérkezett az ülésterembe – 

 
1. tsp: A helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Ismertette a Városgazdálkodási Bizottság véleményét, mely szerint a 
kommunális adó mértékét 16.550,- Ft/ év-re, az iparűzési adó mértékét 1,9%-ra javasolja 
emelni. Véleménye szerint ez az emelés kb. 5%-os nagyjából infláció követő, sőt attól még el 
is marad, így véleménye szerint ez kibírható a vállalkozók számára is, viszont az 
önkormányzatnak ebben a szűkös anyagi helyzetben kb. 5 millió forintos bevételt 
eredményezhet. 
 
Bártfai István: Véleménye szerint az a probléma, hogy sokan kibújnak az adófizetési 
kötelezettség alól, ezért adóemelés helyett ennek az ellenőrzésére kellene fektetni a hangsúlyt. 
 
Zeller Tibor: Javasolta, hogy a vállalkozóktól be kell kérni a szemétszállítási szerződését, le 
kell ellenőrizi, hogy kivel viteti el a hulladékot. A jövőben pedig az adó beszedés módjára és 
mértékére jobban oda kellene figyelnie a hivatalnak. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Természetesen a jövőben a hátralékosokra jobban oda fog 
figyelni a hivatal, mint eddig. 
 
Kiss Károly: A jövő évi adórendelet módosítását javasolja már szeptember, október 
hónapokban elkezdeni, hogy legyen több idő átgondolni.  
 
Bártfai István: A kommunális adónál adható kedvezményeket is át kellene alakítani. 
 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy az adórendelet módosítást a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, ott 
és akkor volt rá lehetőség, hogy a képviselők új javaslatokkal é ötletekkel álljanak elő e 
témában, sajnos az előterjesztés most nem erről szól. 
 
Bártfai István: Javasolta, hogy a rendelet 21. §-ban a nem kereskedelmi szálláshelyek 
esetében 250 Ft-ról 300 Ft-ra emeljék föl a vendégéjszakák után befizetendő adót. 
 



Abonyi Géza: Mivel ez módosító javaslat, kérte a képviselőket, aki egyetért Bártfai István 
képviselő ezen javaslatával, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal  és  
1  tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
280/2010 (XI.25.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Bártfai István 
képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint a Helyi adórendelet 21. §. (2) bekezdés 
b) pontja az alábbiak szerint módosuljon: „nem kereskedelmi szálláshelynél 300,- 
Ft/vendégéjszaka”. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Abonyi Géza: Mivel több hozzászólás, kérdés, illetve módosító javaslat nem hangzott el, 
kérte, aki az előterjesztés szerint a helyi adó rendelet módosításával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2010. (XI.25.) számú a Helyi adókról 
szóló rendelet módosítását a kommunális adó vonatkozásában egyhangúlag 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az iparűzési adó vonatkozásában 5 igen, 1 
nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Rendeletet lásd mellékletben!) 
 

2. tsp: Szakfeladatok leadása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Kiss Károly: Ismertette a Pénzügyi Bizottság véleményét, mely szerint kezdeményezni 
kellene a Gyámhivatal és az Építéshatóság vonatkozásában a megszűntetést, vagy 
amennyiben ez nem lehetséges, akkor 505-os létszámleépítésről kell elgondolkodni, mert ez 
megtakarítást eredményezhet a városnak. Az okmányiroda vonatkozásában éppen null szaldós 
a mérleg, tehát itt nem tartják indokoltak a megszűntetést. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a építéshatóság esetében jogszabályi előírás a 2 
fővel történő alkalmazás, 1 fővel nem jogszerűen működik. Véleménye szerint teljes körűen 
körbe kell járni ezt a kérdést és úgy gondolja, hogy minden szükséges információ birtokában 
lehet ésszerű döntést hozni. 
 
dr Balázs Mária: Véleménye szerint rossz üzenete van annak a dolognak, hogy értékes 
visegrádi munkaerőt akar az önkormányzat elbocsátani, illetve munkahelyet megszűntetni. 
Véleménye szerin, ha mindenképpen költségcsökkentés szükséges e téren, akkor a fizetés 
csökkentés lehetőségét lehetne még megvizsgálni. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Véleménye szerint be kellene vonni a döntés előtt az ebben 
érdekelt partnereket is.  
 



Bártfai István: Véleménye szerint mindenképpen racionalizálni kell, mert hosszú távon nem 
megoldás a hitelfelvétel sem, akkor meg kell lépni a megszűntetést, ha nem sikerül 
egyensúlyba hozni a költségeket. Tehát keressük meg a lehetőségeket. 
 
Mikesy Tamás: Véleménye szerint az okmányirodára is ki kell terjeszteni ezt az átvizsgálást. 
Tehát legyen teljes körű a vizsgálat. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Rendben, bár a Bizottság már megállapította, hogy a az 
okmányiroda önfenntartó. 
 
Zeller Tibor: Konkrét számokkal alátámasztott anyagot kér a testület, ami megalapozott 
döntést tesz lehetővé. 
 
Bártfai István: Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy a körzetközpont 
megszűntethető-e, mert ennek is számos más anyagi vonzata van. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja 
azzal, hogy a vizsgálat az okmányirodára is terjedjen ki, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, egyhangúlag 7 igen szavazattal,  
ellenszavazat  és   tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
281/2010 (XI.25.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal által ellátott körzetközponti szakfeladatok tekintetében vizsgálja 
meg a költséghatékony működés, illetve a feladat ellátás megszüntetésének lehetőségeit. 
Erre vonatkozó írásbeli javaslatát legkésőbb 2011. január 31.-ig terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 

Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: jegyző 

 
3. tsp: Sziget utcai bérlakások pályáztatása 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: A Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta a témát és az a véleménye, hogy a 
pályázatot minél hamarabb ki kell írni, már a decemberi Visegrádi Hírekben jelenjen meg. 
Adjanak türelmi időt azoknak is ,akiknek nem lesz meghosszabbítva a bérlemény. Ez április 
végét jelentené, azoknak, akiknek át kell majd adni a lakást. 
 
dr Balázs Mária: Az Egészségügyi Bizottság is tárgyalta. Javaslata az, hogy a régi lakóknak 
menjen ki egy levél a régi lakóknak, mely szerint a lakbérük a jövő évtől 40. 790 Ft/hó-ra 
emelkedik, amennyiben ők nyernek a pályázaton. A többieknek, akik még első körben vannak 
bent, azoknak marad az idei ár. 
 
Abonyi Géza: Tehát van 8 lakás, melyből 4-ben már 8 éve bent laknak. Ebből a 4 lakás lenne 
megpályáztatva, úgy, hogy amennyiben nyernek a pályázaton, akkor 50%-al magasabb 



lakbért fognak fizetni, illetve a rendelet alapján 2012-től a piaci árhoz közelítő lakbért fognak 
fizetni a testület döntése alapján. Van 3 olyan lakás, ahol a bérlők változóan 1, illetve 2 éve 
laknak, nekik is lejár a szerződésük idén decemberben. Az ő szerződésüket hosszabbítsák 
meg, hogy a szerződéskötéstől számítva az első 5 év ugyanúgy járjon nekik, mint az első 
bérlőknek. Így a végén a bérleti szerződéseknek más-más intervalluma lesz. Egy lakás ez év 
szeptemberben lett megpályáztatva, az ő szerződése 2015-ben jár le. 
 
Bártfai István: Megfontolandó lenne, hogy először vizsgálják meg, hogy a jogosultsági 
feltételek fenn állnak-e a 4 régi bérlő esetén és ne rögtön pályázatot írjanak ki, esetleg meg 
lehet emelni nekik lakbért 50%-al. Csak arra írjanak ki pályázatot, akik kiesnének a feltételek 
miatt. Azoknak, akik még nincsenek bent 4 éve, azoknak maradhatna a 27.195.- Ft. 
 
Kiss Károly: Véleménye szerint az az igazságos, ha mind a 4-et meghirdetik, ha már egyszer 
5 évre szólnak a szerződések. Előre kapjanak egy levelet, hogy tudjanak róla, hogy mi fog 
történni. 
 
Bártfai István: Módosító javaslatként javasolta, hogy a 2002 óta bent lévő bérlőknek 50%-os 
lakbér emelést javasol, ne pályáztassa az önkormányzat az ő lakásukat sem. 
 
Abonyi Géza: Kérte, a testületet, hogy szavazzak Bártfai képviselő úr módosító javaslatáról. 
Kérte, aki ezzel egyetért, jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 
tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
283/2010. (XI.25.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Sziget utca 11/2., 
11/4., 11/5., 11/8. számú önkormányzati bérlakásokra, az előterjesztés mellékletében 
szereplő pályázati kiírás alapján. Csuport Zsófia, Bátka Szabolcs és Szinay Mónika 
bérlők lakásbérleti szerződését meghosszabbítja a szerződés kötéstől számított 5 évre.  
 

Határidő: decemberi Visegrádi Hírek megjelenése 
Felelős: polgármester 

 
 

4. tsp: Egyebek 
 
Bagi-Schneider ügy 
 
Abonyi Géza: Bagi Péter levelet intézett a hivatal felé jogi képviselője által, miszerint ezt a 
kialakult állapotot nem tartja elfogadhatónak, mert az ingatlanát nem tudja megközelíteni, 
mivel az önkormányzat lezárta az oda vezető utat. Jelezte, hogy amennyiben erre nem születik 
valamilyen megoldás, akkor kártérítési pert fog indítani az önkormányzat ellen. Az 
önkormányzat ügyvédje tanulmányozta ezt a megkeresést és válaszolt is rá, miszerint 
keressük a megoldást, ami nem csak az önkormányzaton múlik. Ezért az önkormányzat úgy 
határozott, hogy az út szilárd burkolatával kapcsolatban elindít egy kérelmet a megfelelő 



hatóságok felé. Mindemellett 2 szakértő járt már kint a területen, akit a helyi lakók kértek fel. 
A jövő héten 2 hidrogeológus fogja megtekinteni a vízelvezetés lehetőségét a területen. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy ezen a mai bejáráson, a lakók által felkért szakértő által szintén 
az lett megállapítva, hogy szilárd útburkolattal kell ellátni az utat. A támfalat meg kell 
javítani, a másik támfalat vagy egy kemény szerkezetű fallal vagy rézsűvel kell megerősíteni. 
A szekértő véleménye az volt, hogy Bagi Péternek az önkormányzat tegye kötelezővé, hogy a 
háza tetejéről felgyülemlett víz elvezetésére egy felfogót építsen ki.  
 
Mikesy Tamás: Korábban a szilárd útburkolat kiépítését Bagi Péter vállalta magára, tehát ez 
az önkormányzatnak nem fog pénzbe kerülni. 
 
Bálint Zsolt: Az anyagköltséget vállalta. 
 
Bártfai István: Örül ennek a szakértői megállapításnak, hiszen korábban is ez volt a 
vélemény. Véleménye szerint lehet, hogy ebbe valamennyit az önkormányzatnak is bele kell 
tennie, de ha ilyen szinten megvalósul a megerősítés, akkor ez belefér. 
 
Önkormányzat ingatlan vagyoni helyzete 
 
Bártfai István: Jelezte, hogy szeretne beletekinteni az önkormányzat ingatlan vagyon 
kimutatásába. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Természetesen erre lehetőség van, a kimutatás aktualizálva van, a 
főépítész irodában Schandl Jánosné tudja rendelkezésre bocsátani. 
 
Mikesy Tamás képviselő kérdései 
 
Mikesy Tamás: Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy mi lett az eredménye annak az 
egyeztető megbeszélésnek, ami a polgármester és az intézményvezetők között zajlott az 
intézményeknél elérhető megtakarítások vonatkozásában. 
Tudomása szerint a polgármester úr kezdeményezett tárgyalásokat visegrádiakkal a 
városközponttal kapcsolatban, ennek tükrében történ-e változás a testületi ülésen 
elhangzottakhoz képest? Továbbá tájékoztatást kaptak a polgármester úrtól a képviselők arról, 
hogy az önkormányzati vagyon felülvizsgálata kapcsán külsős szakembert kért fel a 
polgármester úr. Kérdezi, hogy ez mennyibe kerül majd az önkormányzatnak, és miután 
lekészül ez a szellemi érték önkormányzati tulajdonba kerül-e, illetve mi erre a garancia? 
 
Abonyi Géza: Véleménye szerint a jelenlegi rossz anyagi helyzetből az egyik lehetséges kiút 
a vagy hasznosítás lehet, ami feltétlenül eladást jelent. Az önkormányzat vagyoni helyzetét, 
vagyon kimutatását még komolyan senki nem nézte át, nem tudni pontosan, hogy melyik 
ingatlant mire lehet használni. Ezért véleménye szerint a leggyorsabb és leghatékonyabb 
megoldás, ha egy számára megbízható illető ezt átvizsgálja és jelentét készít a Képviselő-
testületnek. Itt nincs szó szellemi termékről, ami bármi egyéb vonatkozásban használható 
lenne és az illető ingyen vállalta a munkát, titoktartási kötelezettség mellett. 
A városközponttal kapcsolatban pedig ara kért fel személyeket, hogy a jelenlegi koncepciót 
vizsgálják át, mert egyszerűen kíváncsi a véleményükre, mivel hozzáértő szakemberek. 
Továbbá Visegrád hosszú távú stratégiai lehetőségeinek feltárására is felkért egy szakértőt, 
ami miután elkészül természetesen testület elé kerül. A megbízási szerződést is látni fogja a 
testület amikor arra kerül a sor. 



Bálint Zsolt képviselő kérdései 
 
Bálint Zsolt: Tudomása szerint az önkormányzat egy elkülönített számlával rendelkezik a 
Sziget utcai bérlakások bérleti díjának nyilvántartására. Ezen a számlán számításai szerint 16 
millió forintnak kellene lennie, ami jelenleg nem áll rendelkezésre, kéri, hogy ennek nézzenek 
utána. Továbbá kéri bemutatni az érvényes háziorvosi szerződést is az önkormányzat és a 
háziorvos között. 
 
Árvízvédelmi beruházások megállapodás kötése - határozat módosítása 
 
Abonyi Géza: Az árvízvédelmi beruházás tulajdonosi hozzájárulásainak munkálatait dr Kiss 
György ügyvéd úr végzi. Ez ügyben a korábbi testület már hozott egy döntést, egy 
felhatalmazást a polgármesterre nézve, hogy ezen megállapodásokat aláírhassa, azonban ezen 
határozatot a közben lefolytatott egyeztetések eredményeként most módosítani szükséges. 
Mivel a témával kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt kérte, aki a határozati 
javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 6  igen szavazattal,  1  tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül  a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
284/2010 (XI.25.) számú 

HATÁROZATA 
 
1.)  Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt 
előterjesztés, kérelem alapján kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot, valamint 1.2. a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet,  1.3. a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központot, 1.4. a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy 
  - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben és a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvényben biztosított jogkörükben  -   
az alábbi  állami tulajdonú visegrádi földingatlanok kérelemben részletesen  feltüntetett 
földrészleteire,    
- a Környezet és Energia Operatív Program keretei között, a KEOP-7.2-2008-0023 
azonosítószámú kétfordulós Európai Uniós pályázat segítségével megvalósuló „Duna-menti 
árvízvédelmi beruházások  Visegrádon „ tárgyú közérdekű beruházás megvalósításához   
                -  a beruházásra vonatkozó vízjogi  tervek hatósági engedélyezési eljárás kezdeményezésétől, a 
pályázati rendszerben a második fordulós pályázat benyújtásán keresztül terjedő eljárási  időszakban -  
 
szükséges  tulajdonosi hozzájárulást szíveskedjen megadni:  
 
        1.1. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közvetlen vagyonkezelésében lévő  
                  visegrádi 060/1 hrszú, 1.4854 m2 alapterületű, kivett gyep(legelő), községi mintatér megnevezésű 
külterületi ingatlan esetében  
                  - a védmű által igénybevételre tervezett terület: 324,49 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
324,49 m2., 
 
        1.2. Nemzeti Vagyonkezelő Szervezet közvetlen  vagyonkezelésében lévő  
                  visegrádi 061/1 hrszú, 1.2904 m2 alapterületű, kivett  üzem megnevezésű külterületi ingatlan 
esetében 
                 - a védmű által igénybevételre tervezett terület: 262,70 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
262,70 m2., 
 



       1.3. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelő  kezelésében lévő 
           a.)  visegrádi 169/2 hrszú, 8698 m2 alapterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan  esetében  
                  - a védmű által igénybevételre tervezett terület: 274,66 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
1352,24 m2., 
           b.) visegrádi 169/5 hrszú, 5.9519 m2 alapterületű, kivett országos közút megnevezésű belterületi ingatlan 
esetében 
                   - a védmű által igénybevételre tervezett terület: 1602,43 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
14055 m2., 
 
      1.4. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelő kezelésében lévő                       
           a.) visegrádi 062 hrszú, 242.3834 m2 alapterületű, kivett Duna folyam megnevezésű belterületi ingatlan 
esetében  
                - a védmű által igénybevételre tervezett terület:15959,7 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
17299,86 m2., 
           b.)  visegrádi 122/1 hrszú, 3.1148 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi 
ingatlan esetében 
                - a védmű által igénybevételre tervezett terület: 854,55 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 
854,55 m2., 
 
       1.5. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  vagyonkezelő  kezelésében lévő  
                 visegrádi 56 hrszú, 2653 m2 alapterületű, kivett saját használatú út  megnevezésű belterületi ingatlan 
esetében  
             - a védmű által igénybevételre tervezett terület: 30,72 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 44,21 
m2., 
 
       1.6. Pilisi Parkerdő Zrt.,  vagyonkezelő kezelésében lévő  
                   visegrádi 121/1 hrszú, 5649 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület   megnevezésű ingatlan 
esetében  
- a védmű által igénybevételre tervezett terület:39,29 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 190,23  m2., 
 
        1.7. Visegrád Város Önkormányzata vagyonkezelő  kezelésében lévő 
                 visegrádi  65 hrszú, 5274 m2 alapterületű, kivett kápolna megnevezésű ingatlan esetében 
- a védmű által igénybevételre tervezett terület:425,45 m2, a telekrendezéshez szükséges terület: 3065 m2., 
 
 
2.)  Egyrészt  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonról 
szóló – 2010.évi LII. törvénnyel módosított -  2007. évi CVI. törvény és a Nemzeti Földalapról 
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  vonatkozó rendelkezéseire  tekintettel az  
- az árvízvédelmi beruházással  érintett állami tulajdonban lévő visegrádi földrészletek tulajdonosi hozzájárulása 
tárgyában az MNV Zrt. - vagyonkezelők hozzájárulásával hozott -  döntése, valamint  a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet  döntése alapján  készült  MEGÁLLAPODÁSOKAT  írja alá. 
 
         Másrészt a Képviselő-testület ezen határozatával adásvételi előszerződést köt  és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy  
- az árvízvédelmi beruházással  érintett  magán- és társasági tulajdonban lévő visegrádi  
116,119,124,121/2,169/6 hrszú ingatlanok igénybevételre kerülő földrészleteinek tulajdonosi hozzájárulását  és a 
tulajdonjog megszerzése tárgyában megkötendő – a képviselő-testület  jegyzőkönyvéhez csatolt -  adásvételi 
ELŐSZERZŐDÉSEKET ÉS NYILATKOZATOKAT  - a jegyző ellenjegyzése mellett – írja alá.    
 
3.) Visegrád Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, mint Támogató között 2009. április 03-án  létrejött Támogatási Szerződésre 
hivatkozással  a Képviselő-testület kijelenti, hogy  
             a Környezet és Energia Operatív Program keretei között, a KEOP-7.2-2008-0023 azonosítószámú 
kétfordulós Európai Uniós pályázat segítségével megvalósuló „Duna-menti árvízvédelmi beruházások  
Visegrádon „ tárgyú, az Önkormánya tulajdonát képező közérdekű beruházás    



pályázati célnak  megfelelő, rendeltetésszerű   hasznosítási kötelezettségét legalább 5 évig, 
illetve határozatlan időre  vállalja. 
 

Határidő: a kérelem előterjesztésére 2010. július 30. 
beszámolásra  2010. november 30. 2011. január 10. 

Felelős:  polgármester 
 
 
Abonyi Géza: Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt a munkát megköszönte és az 
ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Abonyi Géza        Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                                     jegyző 
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Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
 
Szám:   36/2010. 
Határozatok száma:  286-302/2010. (XII. 16.) 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2010. december 16-án megtartott nyílt üléséről  

 
 
 

1. Tájékoztató a 2010. évi beruházásokról 
2. 2011. évi költségvetési koncepció 
3. A 2010. III. negyedévi teljesítésről szóló beszámoló 
4. Alpolgármester választása és tiszteletdíjának megállapítása 
5. Fővárosi Önkormányzat rehabilitációs Szakkórháza Felügyelő tanácsába tag 

delegálása 
6. Dunakesziért Mentők Alapítvány ajánlata betegellátásra 
7. Rákóczi utca útépítéséhez szükséges tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás 
8. „Integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázat 2. fordulóján való 

részvétel 
9. A 85. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítása 
10. A C.C. Audit Kft-vel kötött könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés felbontása 
11. Az Aditus Kft-vel kötött pályázatfigyelésre vonatkozó szerződés felbontása 
12. Civil szervezetek támogatási rendje 
13. Ars Danubiana Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás aláírása 
14. Bártfai István képviselő önálló indítványa a város vízelvezetési problémáinak 

megoldására 
15. Dömös község csatlakozása a Duna Vértes Köze Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz- jóváhagyás 
16. Egyebek 
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Készült: Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-án a 
Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről. 

 
 
 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Képviselők: 
Abonyi Géza polgármester 
Dr Balázs Mária 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Kiss Károly 
Mikesy Tamás 
Zeller Tibor 

 
 
Tanácskozási joggal: 
 

 
     Eőryné dr Mezei Orsolya jegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
     Gábris Gabriella 
 
 
Meghívott: 
 
     Schandl Jánosné műszaki előadó 
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Abonyi Géza: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel 
jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendet, elmondta, hogy a 
kiküldött napirendi javaslat további 2 napirenddel bővül, melyet pótlólag megkaptak a 
képviselők, az egyik a városközpont pályázat 2. forduló benyújtása, a másik Dömös 
csatlakozása  a Duna Vértes  Hulladékkezelő Társuláshoz. Mivel a napirendhez egyéb 
kiegészítés, illetve módosító javaslat nem volt, kérte, aki elfogadja a kiegészített napirendet, 
ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
286/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

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

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

1. tsp: Tájékoztató a 2010. évi beruházásokról 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 Meghívott: Schandl Jánosné műszaki előadó 
 
Schandl Jánosné: Ismertette az írásbeli tájékoztatóját.  
 

- Zeller Tibor képviselő megérkezett az ülésterembe -  
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városgazdálkodási Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, 
elfogadásra javasolja. 
 
Bálint Zsolt: Kérte, hogy a csatorna pályázat kiírását szeretné látni, hogy valóban úgy lett-e 
elbírálva, ahogyan a kiírás szólt. 
 
Kiss Károly: Elmondta, hogy Bak László felajánlott 10 db padot a városnak a 
Városfejlesztési Bizottságnak majd meg kellene tárgyalni, hogy hová kerüljenek. 
 
Abonyi Géza: Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a témát lezárta. 
 

2. tsp: 2011. évi költségvetési koncepció 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: A téma már egyszer volt a testület előtt, azonban akkor abban maradtak, hogy 
még egyszer kerüljön megtárgyalásra, mert a korábbi változatot a pénzügyi vezető készítette. 
Az önkormányzat bevételei már jó ideje nem fedezik a működési kiadásokat. Egyszerre sok 
feladattal kell megbirkózni. Kezelni kell az átmeneti likviditási problémákat, az 
adóssághalmazt és kezelni kell a működési költségek és bevételek viszonylatát. Véleménye 
szerint két alapvető kérdést kell tisztázni: az egyik, hogy a kiadásokat minden tekintetben 
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jelentősen csökkenteni kell, a másik, hogy lehetőség szerint növelni kell  bevételeket, mert 
csak kiadáscsökkentéssel nem lehet komoly eredményeket elérni. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: A Pénzügyi Bizottság részletesen foglakozott a koncepcióval. Az 
adóbevételek terén 5-6 millió pluszra lehet számítani a 2 adónem emelése kapcsán. Nagy 
hangsúlyt fog fektetni a hivatal a kintlévőségek behajtására, ami 15-20 millió forintos 
nagyságrendet jelent. Az intézmények vezetőivel is egyeztetést folyt  jövő évi bevétlek 
növeléséről, illetve a kiadások csökkentéséről, ez természetesen egy hosszú munkafolyamat 
kezdetét jelenti. A könyvvizsgáló is világossá tette az önkormányzat számára, hogy pusztán 
kiadás csökkentésből nem lehet egyenesbe hozni a költségvetést, itt valószínűleg ingatlan 
eladásra is gondolni kell a jövőben, természetesen gondosan körüljárva ezt a kérdést. 
Sajnálatos módosan a vízdíj bevételekből plusz bevétel nem várható, mert csak az egyik 
partner fizeti, másik partner ellen éppen csődeljárás van folyamatban. Az Áfa visszaigénylés 
miatt meggondolandó lenne a városgazdálkodási csoport nonprofit Kft-vé történő 
átszervezését. A körzetközponti feladatok feladatok esetén is elérhető megtakarítás, amit most 
nem kíván részletezni. A személyi kiadások terén 10%-os költségcsökkentést tervez a hivatal 
esetén, az intézmények esetében ezt át kell nézni. A caffeteria rendszer adható juttatás, meg 
kell vizsgálnia a testületnek, hogy megadja vagy sem. A Pénzügyi Bizottság gyakorlatilag 
elfogadásra javasolta ezt az előterjesztett koncepciót. A költségvetés tervezése januárban 
kezdődhet el.  
 
Zeller Tibor: A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a koncepciót. A 10%-os 
költségcsökkentéssel egyetért. Amennyiben ez létrejön és a bevételek minimálisan növekedni 
tudnak, akkor már a jövő év végére a költségvetés rendbe hozható. A Bizottság - alapos 
átgondolás után – javasolja az ingatlan eladást is, mert a folyószámla hitelektől így meg 
lehetne szabadulni. 
 
Bálint Zsolt: Az iskolában miből gondolják, hogy el lehet érni a 10%-os csökkentést, már 
most is kevesen vannak és ott a helyettesítés sem biztos, hogy megoldható. 
A hivatalban ki végzi a számlázást, mi az oka annak, hogy második negyedéves számlákat 
most küldenek ki? Az Ásványvíz Kft.-vel milyen megállapodás van? 
 
Abonyi Géza: Az iskola igazgatót tájékoztatta, hogy a 10%-os csökkenés benne van a jövő 
évi koncepcióban, de a részletek kidolgozása még hátra van. Itt arról lehet szó, hogy 
megvizsgálják például a zeneoktatást, hiszen Dunabogdányban is van. Nem az a cél, hogy az 
embereken kezdjék a spórolást. 
Elmondta, hogy a másik két kérdésére az egyebekben ad választ, mert az nem a koncepcióhoz 
tartozik. 
 
Kiss Károly: Felajánlotta, hogy az iskola terén szívesen besegít a költségvetés elkészítésében.  
 
Mikesy Tamás: A 10%-os megtakarítási kitűzéssel nem ért egyet, mert véleménye szerint ez 
fűnyíró elvet követ, azokat bünteti, akik idáig is spóroltak. Véleménye szerint részletesen 
kellene végigmenni azon, hogy hol, mit lehetne megspórolni. Véleménye szerint 1 év alatt 
nem lehet rendbe hozni a költségvetést, inkább tartson tovább, de ne legyen drasztikus. A 
caffeteria juttatás megszűntetését szintén nem javasolja, és nem tartja elfogadhatnak, mert 
akik például 70 ezer forintos keresettel rendelkeznek, azoknál ez 20%-os kereset csökkenést 
jelentene. Rajtuk spórolni erkölcstelennek tartja, mert ezek az emberek nem tehetnek arról, 
hogy az önkormányzat ilyen helyzetbe van. Az iskola esetében a zeneoktatás megszűntetését 
kifejezetten károsnak tartja, ezt nem tudja támogatni.  A városgazdálkodás átszervezését 
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nonprofit Kft-vé nagyon meg kell gondolni, első hallásra nem tartja jó ötletnek. Véleménye 
szerint a tiszteletdíjról kellene lemondania a képviselőknek. Kéri, hogy az intézmények 
esetében a költségvetés tervezésekor az idén kibocsátott és ki nem fizetett számlák ne 
terheljék a költségvetést.  
 
Bártfai István: Elmondta, hogy nagyjából ugyan az a véleménye, mint Mikesy Tamásnak, a 
zeneoktatás megszűntetését nem támogatja, inkább fejleszteni kellene. 
 
Zeller Tibor: A 10%-ot le kell osztani a megfelelő részekre, tehát ez nem fűnyíró elv.  
 
Abonyi Géza: A zeneiskola kiragadott példa volt, ennek nincs konkrét háttere, a caffeteria 
valóban vizsgálat kérdése lehet, a GAMESZ esetét valóban szintén meg kell vizsgálni, hogy 
mit lehet csinálni és mit nem.  
Mivel több kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a koncepciót elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
287/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az 
előterjesztésben szereplő költségvetési koncepciót 2011. évre vonatkozóan. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3. tsp: A 2010. III. negyedévi teljesítésről szóló beszámoló 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy mint ismeretes a korábbi pénzügyi vezető Nagy 
László készítette el a beszámolót, ami sajnálatos módon nem nyújt használható információt, 
illetve konkrétumokat az idei év költségvetésének állásáról. A legnagyobb baj egyébként az 
volt, hogy már a költségvetést úgy állították össze tavaly, hogy sok olyan jelentős tétel van 
benne, ami már akkor nyilván való volt, hogy nem fog tudni teljesülni a bevételi oldalon. A 
hitelfelvételek és törlesztések pontatlanul szerepelnek benne. A könyvvizsgáló keddi napon 
elküldött egy általa elkészített véleményt, melyben azt írja, hogy a minimális törvényi 
feltételeknek megfelel, azonban véleménye szerint ez továbbra sem fogadható el.  
 
Zeller Tibor: Jó lenne egy határidőt meghatározni, hogy mikorra lehet reális számokat 
kibogozni ebből az anyagból. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Véleménye szerint a december 31-i állapot szerint kell majd a 
tényleges adatokat leírni.  
 
Kiss Károly: Sajnálatos módon valóban voltak a költségvetés tervezésekor hibák és saját 
magát is hibásnak tartja abban, hogy nem fedezte fel már korábban, hogy ilyen nagy baj van, 
hiszen elhitte a korábbi vezetésnek a válaszait. 
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Mikesy Tamás: Véleménye szerint nem is kellene szavazni erről a beszámolóról, hiszen nagy 
jelentősége nincs, ezért javasolja, hogy vegyék le napirendről. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a javaslattal egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
288/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat ¾ éves  
költségvetési beszámolóját leveszi napirendről. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
4. tsp: Alpolgármester választása, tiszteletdíjának megállapítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy a leendő alpolgármester egyik legfontosabb feladata a 
testvérvárosi kapcsolatok építése, tovább fejlesztése, a másik a Visegrádi Négyek kérdésköre 
lenne. A harmadik témakör pedig a Duna menti országok együttműködése.  
Kiss Károlyt jelölte alpolgármesternek. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Ismertette az alpolgármester választás szabályait. Kérte, először a 
testület válassza meg tagjai közül a 3 tagú szavazatszámláló bizottságot. 
 
A testület tagjai közül Zeller Tibor, Mikesy Tamás és Bálint Zsolt jelentkezett a szavazat 
számláló bizottságba. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a képviselő urakat megválasztja szavazatszámláló bizottság 
tagjának, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
289/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zeller Tibort, Mikesy Tamást és 
Bálint Zsoltot az alpolgármester választás lebonyolításához szükséges 3 tagú 
szavazatszámláló bizottságba választja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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A szavazás lebonyolítását követően Eőryné dr Mezei Orsolya ismertette a szavazás 
eredményét: 
 
Az érvényesen leadott szavazatok száma: 7  
Az igen szavazatok száma: 3 
A nem szavazatok száma: 4 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
290/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Károly alpolgármester-jelöltet 
nem választotta meg alpolgármesternek. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
5. tsp: Fővárosi Önkormányzat rehabilitációs Szakkórháza Felügyelő tanácsába 

tag delegálása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést, dr Balázs Máriát javasolta delegálni, aki vállalta is 
a tisztséget. 
Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki egyetért a határozati javaslattal, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
291/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális- és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, dr Balázs Máriát delegálja a Fővárosi 
Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza felügyelő tanácsába. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
6. tsp: Dunakesziért Mentők Alapítvány ajánlata betegellátásra 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy azzal az ajánlattal keresték meg, hogy a Dunakeszi Mentők 
Alapítvány működtetne egy nappali sürgősségi ügyeletet Visegrádon. Céljuk az, hogy 
napközben a mentőkocsijukkal és felszerelésükkel kivonulnak a sürgősségi esetekhez. Így 6 
percen belül kitudnak jutni bárkihez a városban. Havonta 1 millió forintba kerülne és egy 
helyiséget kellene biztosítani, ahol a 2 személy tartózkodni tud. Arra is lehetőség van, hogy 
több, egymáshoz közeli település vegye igénybe szolgáltatást, akkor a költségek 
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természetesen megoszlanak. Véleménye szerint, ha Dunabogdányt, Dömöst és Pilismarótot be 
tudnák vonni, akkor csak 250 ezer forintba kerülne havonta. 
 
Zeller Tibor: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és véleménye az, hogy jó lenne módot 
találni arra, hogy a jelenleg orvosi ügyeletet fenntartó önkormányzatokkal tudnák közösen 
üzemeltetni ezt az ellátást és akkor a költségeket még lejjebb lehetne vinni. Tehát fel kellene 
venni a kapcsolatot az önkormányzatokkal. 
 
dr Balázs Mária: Véleménye szerint a szolgálati idő és az ár arányán még lehetne 
módosítani, ez tárgyalás kérdése. Azt nem támogatja, hogy Tahitótfalu is csatlakozzon, mert 
az egy nagy körzet, így a mentő kiérési ideje hosszabbodik. Mindenképpen jó lenne, ha 
Visegrád lenne a központ, így még Dunabogdány és Dömös csatlakozását tartja 
megfontolandónak. 
 
Bálint Zsolt: Elmondta, hogy véleménye szerint a háziorvosnak kell ellátni a nappali 
ügyeletet és Visegrád lélekszáma egyébként sem indokolja. 
 
Kis Károly: Amennyiben a kötelező feladatokon túl marad még pénz akkor támogatja, 
egyébként nem. 
 
Mikesy Tamás: Javasolja, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a szomszédos 
településekkel, hogy ők hogyan állnának hozzá, illetve az Alapítványt is meg kellene 
kérdezni, hogy hogyan módosul az ajánlatuk, amennyiben csak a nyári időszakban kérné 
Visegrád ezt a szolgáltatást.  
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
292/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a vegye fel a kapcsolatot a környékbeli települések polgármesterivel és a Dunakesziért 
Mentők Alapítvány  nappali sürgősségi orvosi ügyelet kialakítására vonatkozó ajánlatát 
terjessze eléjük, illetve a környező települések szándékát mérje fel egy esetleges jövőbeni 
együttes megvalósítás érdekében. A tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
 

Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
7. tsp: Rákóczi utca útépítéséhez szükséges tulajdonosi- és közútkezelői 

hozzájárulás 
Előterjesztő: Abonyi Géza (szóbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést. Az önkormányzatnak a tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást kell megadnia a hatósági engedélyeztetéshez. 
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Kérte, aki a határozati javaslatot elfogadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
293/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2541/1., 
254/2., 254/3 hrsz-ú a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonát képező közterület 
elnevezésű, de a Helyi Építési Szabályzatban útnak feltüntetett ingatlanokon a TSZ:49-
10. tervszámú, a GrafiTUS Kft által készített tervek alapján az út építési 
engedélyeztetési és csapadékvíz-elvezetési vízjogi  engedélyeztetési kérelmek beadásra 
kerüljenek, és ehhez a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulását megadja.  
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
 

8. tsp: „Integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázat 2. fordulóján 
való részvétel 

Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy a Városgazdálkodási Bizottság támogatja a pályázat 
benyújtását a második fordulóra. 
 
Mikesy Tamás: Elmondta, ő támogatja, hogy menjen tovább a pályázat. A 
közmeghallgatáson elhangzottakat kellene még átgondolni. Tehát az arculaton kell még 
finomítani, valamint oda kell figyelni az orvosi rendelő udvarán feltárt pince további sorsára a 
kivitelezés során, valamint a polgármesteri hivatalon belül létrehozandó díszterem 
akusztikáján kell még finomítani. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a határozati javaslatot támogatja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
294/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván Az 
ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0011 jelű, 
a KMOP-2009-5.2.1./B. „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 
településfejlesztés Pest megyében” című pályázat 2. fordulóján, ezért elfogadja a 
3/2010.(I.04.) visegrádi öh. számú határozattal elfogadott  akcióterületi terv 
módosításait. Elfogadja a pályázat összköltségét 702.250.600.- FT összegben, valamint az 
ehhez szükséges 140.450.119.- Ft önrészt biztosítja a már előzőekben az OTP Bankkal e 
célra megkötött hitelszerződés terhére. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: ülést követően azonnal. 
 
 

9. tsp: A 85. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Bemutatta a telekösszevonás előtti és utáni állapotot, mely a városközpont 
területét érinti. 
Rövid egyeztetés és pontosítások átbeszélése után, kérte, aki a telekalakítással egyetért, ezt 
jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
295/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az új változási vázrajz és 
telekalakítási helyszínrajz szerinti telekhatárokat, telekegyesítést, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Földhivatali átvezetés a rajz szerint megtörténjen. Elfogadja, hogy földmérő által készített 
felmérés, telekalakítási helyszínrajz és változási vázrajz alapján a földrészletek 
egyesítése következtében a következő ingatlan és területi adatok alakulnak ki: 
A 83/3 hrsz-ú 4059 m² , 84/3 hrsz-ú 1094 m², 84/4 hrsz-ú 4584 m² és a 85 hrsz-ú 5395 m² 
területű önkormányzati tulajdonú ingatlanokat egy, a 85 hrsz-ú 1 ha 5132 m² ingatlanná 
egyesül, melynek 1/1 arányú tulajdonosa Visegrád Város Önkormányzata lesz. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal. 

 
10. tsp: A C.C. Audit Kft-vel kötött könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés 

felbontása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Elmondta, hogy elkezdődött az önkormányzati szerződések átnézése és 
véleménye szerint van néhány olyan szerződés, melyek felbontása kapcsán megtakarítások 
érhetőek el. 
 
Eőryné dr Mezei Orsolya: Elmondta, hogy nagyon nehéz az együttműködés a jelenlegi 
könyvvizsgáló céggel, nem kap tőlük szakmai segítséget a hivatal, amikor kellene és nem 
utolsó sorban nagyon magas az éves költség. Ettől sokkal olcsóbban is el lehet végeztetni ezt 
a feladatot. Elmondta, hogy a felmondásra most alkalmas az időpont, mert amennyiben 
december 31-ig mondja fel az önkormányzat a szerződést, akkor már csak az idei évre járó 
díjat kell kifizetni, viszont, ha januárban, akkor a teljes 2011-es évet is ki kell fizetni. 
Természetesen meg kell hirdetni, pályáztatni az új könyvvizsgálatot. 
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Kiss Károly: Elmondta, hogy évek óta ő is látta azt a munkát, amit Szebellédi úrék csináltak 
és véleménye szerint is fel kell mondani velük a szerződést, mert nem megfelelő a 
szolgáltatásuk, szinte sablon szövegeket ad a véleményeiben. 
 
Bártfai István: Egyetért a felmondással. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki a szerződés felmondásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
296/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő testülete a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel 
2006. február 02-án létrejött megbízási szerződést, amely az önkormányzat 
könyvvizsgálatára vonatkozó megállapodást tartalmazza, 2010. december 31-el a Ptk. 
483. §. (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve felmondja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
Abonyi Géza: Kérte, hogy aki az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslatot elfogadja a 
könyvvizsgálatra vonatkozó pályázat kiírására, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
297/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó feladatok ellátására kiírandó pályázat 
feltételeit meghatározza. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
11. tsp: Az Aditus Kft-vel kötött pályázatfigyelésre vonatkozó szerződés 

felbontása 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ez a napirend a pályázatfigyelő céggel kötött szerződés felbontását 
tartalmazza. Elmondta, hogy az önkormányzat bruttó 100 ezer forintot fizet havonta, illetve 
már egy ideje nem is tudjuk fizetni a pályázatfigyelést. Így a sikerdíjjal együtt és ezen 
kiadásokkal együtt jelentős tartozása áll fenn az önkormányzatnak az Aditus felé. Véleménye 
szerint a jövőben köthető velük szerződés, de csak sikerdíjra, pályázatfigyelésre nem. 
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Bártfai István: Véleménye szerint következő 4 évben pályázatok fognak megnyílni, ezért 
kicsit problémásnak tartja, hogy ne legyen pályázatfigyelő cég. Így ezt gyorsan meg kellene 
oldani, tehát keressenek másik céget. 
 
Zeller Tibor: Elmondta, hogy az Aditus megértette, hogy nem lesz átalánydíjas szerződése, 
ettől még a jövőben ugyan úgy fog jelentkezni az ötleteivel és a projektekkel, mert neki is 
érdeke, hogy pályázatot írjon. 
 
Abonyi Géza: Kérte, aki szerződés felbontásával egyetért, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
298/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő testülete az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft.-vel 2007. június 22-én létrejött megbízási szerződést, amely az önkormányzat 
számára tanácsadói munka elvégzését, elsősorban az uniós pályázatok figyelemmel 
kísérésére-, elkészítésére vonatkozó megállapodást tartalmazza, 2010. december 31-el a 
Ptk. 483. §. (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve felmondja. 
 

Határidő : 2010. december 31. 
Felelős : jegyző 

 
12. tsp: Civil szervezetek támogatási rendje 
Előterjesztő: Mikesy Tamás a Kulturális Bizottság elnöke (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy a Kulturális Bizottság részletes vita után, a kialakult 
álláspontot tükrözve véglegesítette a civil szervezetek támogatási rendjére vonatkozó 
javaslatot. Ezt kéri elfogadni. 
 
Abonyi Géza: Mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, aki a támogatási rendet 
elfogadja, ezt jelezze! 
 

- Zeller Tibor képviselő távozott az ülésteremből –  
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
299/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kulturális, Oktatási, 
Sport- és Ügyrendi Bizottság által kidolgozott, Visegrád város civil szervezeteinek 
önkormányzati támogatási rendjét. 
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Határidő: 2010. január 1. 
Felelős: polgármester 

 
13. tsp: Ars Danubiana Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás 

aláírása 
Előterjesztő: Mikesy Tamás a Kulturális Bizottság elnöke (írásbeli) 

 
Mikesy Tamás: Elmondta, hogy az alapítvány 2 éve működik Visegrádon, főként Visegrád 
Városának kulturális életének segítésére jött létre. A keret megállapodás arra irányulna, hogy 
az önkormányzat és az alapítvány között partneri viszony alakuljon ki a kölcsönös segítés 
jegyében.  
 
Abonyi Géza: Támogatja az együttműködést. Mivel egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem 
volt, kérte, aki elfogadja az együttműködési megállapodás megkötését, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
300/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt 
az Ars Danubiana Alapítvánnyal, Visegrád Város kulturális, idegenforgalmi 
stratégiájának alakítása érdekében, különös tekintettel fesztiválok, nemzetközi 
konferenciák és művészeti kurzusok témakörére, a mellékletben szereplő megállapodás-
tervezet alapján. 
 

Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
14. tsp: Bártfai István képviselő önálló indítványa a város vízelvezetési 

problémáinak megoldására 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Bártfai István: Kérte, hogy indítványában leírtaknak megfelelően támogassa a testület ezen 
munkák elvégzését, a lehetőségekhez mérten a jövő évben.  
 
Mikesy Tamás: Támogatja a javaslatot. 
 
Abonyi Géza: Ő is egyetért azzal, hogy ezeket a munkálatokat valóban el kell végezni. Mivel 
egyéb hozzászólás nem volt, kérte, aki elfogadja a határozati javaslatot, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
301/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bártfai István önálló 
képviselői indítványát a város csapadékvíz elvezetésének megoldására vonatkozóan.  
Az önkormányzat a 2011. évre tervezett munkálatainál figyelembe veszi ezen 
észrevételeket és a javaslatok közül, az önerőből megvalósítható munkálatokat a 
lehetőségekhez mérten elvégezteti. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
15. tsp: Dömös község csatlakozása a Duna Vértes Köze Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz- jóváhagyás 
Előterjesztő: Abonyi Géza (írásbeli) 

 
Abonyi Géza: Ismertette az előterjesztést, mivel kérdés, illetve hozzászólás nem volt, kérte, 
aki hozzájárulást megadja, ezt jelezze! 
 
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének 
302/2010. (XII.16.) számú 

HATÁROZATA 
 

Visegrád Város  Önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése, 
továbbá a Duna-Vértes Közre Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dömös 
Község Önkormányzata tagként belépjen a Duna-Vértes Közre Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásba.” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
16. tsp: Egyebek 

 
- Az iskolabusz szabályzatát teljes körű átdolgozás után és az iskolaigazgatóval, illetve 

az óvodavezetővel való egyeztetés után kerül a testület elé.  
- Kiss Károly képviselő beszámolt a Duna Stratégiával kapcsolatos konferencián 

elhangzottakról, melyen Visegrád önkormányzatát képviselte. 
- Mikesy Tamás tájékoztatta a testületet a Kulturális Bizottság december 9-i ülésén 

történtekről. A ülés előterjesztései között megtalálható a Kulturális Bizottság ezen 
üléséről készült jegyzőkönyve.  

- A Városi disznóvágás részlet kérdéseiről, a kemping területének rendezéséről, az 
Apátkúti patak rendezése után, a Sziget utcai önkormányzati lakások elkülönített 
számlájáról, valamint azok szigeteléséről, ami véleménye szerint elmaradt, továbbá az 
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Ásványvíz Kft. felé történő elmaradt számlázásról kért tájékoztatást Bálint Zsolt 
képviselő a polgármester úrtól.  

- Abonyi Géza polgármester válaszul elmondta, hogy a Sziget utcai számlának és 
elmaradt szigetelésnek utána fog nézni. Az Ásványvíz Kft. azóta kifizette a 
megállapodás szerint a tartozását, egyébként az elmaradt számlázás sajnálatos módon 
ismét az előző vezetés hibájából ered. 

 
Abonyi Géza: Több hozzászólás nem lévén,  munkát megköszönte és az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Abonyi Géza        Eőryné dr Mezei Orsolya 
polgármester                 h. jegyző 
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